
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

 

SGAN 610, Módulos D, E, F e G – Asa Norte – Brasília/DF – CEP 70830-450 

Telefone: (61) 2103-2126 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

EDITAL Nº 038 /IFB DE 16 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pela Portaria Nº 

1.609, de 17 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 20 de outubro de 2014, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público, por meio da Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura o resultado final da análise curricular e convocação para prova prática do edital nº 

038/IFB. 

 

1. RESULTADO FINAL DA ANÁLISE CURRICULAR E 

CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

Candidato 

Nota da 

Análise 

Curricular 

Prova Prática 

Diego Ramos Henrique 31 21/11/2017 às 8:00 horas 

Ester Duarte Tominaga 31 21/11/2017 às 8:40 horas 

Flavia Campello 23 21/11/2017 às 9:40 horas 

Flávia Novaes Guedes 9 21/11/2017 às 10:20 horas 

 

João Gleverson Rodrigues de Oliveira 5 22/11/2017 às 8:00 horas 

Laís Cardoso do Amaral 31 22/11/2017 às 8:40 horas 

Weslwcley Carvalho Batista Moreira 26 22/11/2017 às 9:40 horas 

Wnilson Raimundo Ribeiro Barbosa 21 22/11/2017 às 10:20 horas 

 

2.         PROVA PRÁTICA 

 

2.1. Prova Prática para Avalição Tradutória e Interpretativa da Língua Brasileira de 

Sinais/Português. 

As provas práticas dar-se-ão nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, no campus Brasília, 

com início às 08 horas e término às 12 horas. 

Os candidatos deverão apresentar-se à sala 109 do campus Brasília 30 minutos antes do 

horário estabelecido para a prova prática, munidos de documento original com foto para conferencia 

por parte da comissão do processo seletivo simplificado. 

Será automaticamente eliminado o candidato que não comparecer à Prova Prática em 

LIBRAS no horário determinado e aqueles que não atingirem a pontuação mínima exigida de 60 

pontos. 
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Em nenhuma hipótese será alterado, a pedido do candidato, a data ou horário de realização 

da Prova Prática, ficando o candidato responsável pelo comparecimento na data e horário 

previamente estabelecidos. 

O Recurso deverá ser realizado por meio de processo aberto no setor de Protocolo da 

Reitoria durante o horário de funcionamento deste setor, sendo vedada a interposição de recurso 

extemporâneo. 

 

2.2. A Prova em LIBRAS/Português consistirá em uma avaliação prática perante uma Banca 

Examinadora, com a finalidade de verificar os conhecimentos e a capacidade de tradução e 

interpretação de LIBRAS para Língua Portuguesa e vice-versa. A mesma será de caráter 

eliminatório e classificatório, valendo 100 pontos. 

 

2.2.1. Disposições da Prova Prática para Tradutor/Intérprete de LIBRAS/Português: 

I - Terá duração de até 35 (trinta e cinco) minutos para cada participante e será composta 

de três partes: 

a) Parte 1: o candidato deverá realizar uma apresentação pessoal, em LIBRAS, na qual 

poderá fazer sua identificação, falar sobre sua formação, a respeito da atuação junto à 

comunidade surda e sobre suas possibilidades de atuação profissional na instituição do referido 

concurso. Tempo máximo: 5 (cinco) minutos; 

b) Parte 2: o candidato, inicialmente, assistirá a um vídeo, gravado em LIBRAS, sobre 

um tema atual escolhido pela banca examinadora. Em seguida, ele fará a tradução simultânea 

deste vídeo para a Língua Portuguesa, na modalidade oral. Tempo máximo: 15 (quinze) minutos; 

c) Parte 3: o candidato, inicialmente, assistirá a um vídeo, gravado em Língua 

Portuguesa, modalidade oral, sobre um tema atual escolhido pela banca examinadora. Em 

seguida, ele fará a interpretação simultânea deste vídeo para a LIBRAS. Tempo máximo: 15 

(quinze) minutos. 

 

II. A prova prática de Tradução/Interpretação para LIBRAS/Português/LIBRAS será 

avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

a) Fluência na LIBRAS: vocabulário, classificadores, uso do espaço, expressão facial e 
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corporal, sintaxe da LIBRAS (nota máxima: 30 pontos); 

b) Estruturação discursiva: tradução de vídeo em LIBRAS para Língua Portuguesa na 

modalidade oral, levando-se em conta a equivalência discursiva entre a LIBRAS e a Língua 

Portuguesa, além da adequação de vocabulário, do conteúdo e da gramática (nota máxima: 35 

pontos); 

c) Estruturação discursiva: tradução de vídeo em Língua Portuguesa, na modalidade 

oral, para LIBRAS, levando-se em conta a equivalência discursiva entre a Língua Portuguesa e a 

LIBRAS, além da adequação de conteúdo, de vocabulário e da gramática (nota máxima: 35 

pontos). 

 

2.3. Da classificação e dos critérios de desempate: 

    Na hipótese de igualdade de classificação final, terá preferência o candidato que: 

2.3.1. Obtiver o maior número de pontos na Prova Prática; 

      2.3.2.   Tiver a maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento. 

 

 

Brasília, 14 de novembro de 2017. 

 

 

Original assinado 

ADILSON CÉSAR DE ARAÚJO 

Reitor Substituto  


