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O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de
suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, a seguinte
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Cargos Da Carreira Técnico-Administrativa Em Educação.
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Onde se lê:
TABELA 13.2
PROVA PRÁTICA DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS
DESCRIÇÃO DA TAREFA - 1ª Parte:
Tradução de texto em Libras para a Língua Portuguesa: será exibido ao candidato um vídeo de um texto gravado em Libras. Em
seguida, o vídeo será novamente reproduzido e o candidato fará a tradução para a Língua Portuguesa, conforme segue:
CANDIDATO OUVINTE
CANDIDATO SURDO
A tradução da Libras para a Língua Portuguesa será realizada na
A tradução da Libras para a Língua Portuguesa será simultânea e na
forma escrita, em um formulário específico fornecido pelo fiscal e
forma oral, sendo a interpretação do candidato registrada nos termos
também será registrada nos termos do subitem 13.12 do Edital.
do subitem 13.12 do Edital. Após o início da execução do vídeo, o
Após o início da execução do vídeo o candidato poderá interromper,
candidato poderá interromper, quantas vezes forem necessárias,
quantas vezes forem necessárias, desde que não ultrapasse o tempo
desde que não ultrapasse o tempo máximo de execução da prova.
máximo de execução da prova. Caso o candidato não esteja apto
Caso o candidato não esteja apto para atender aos objetivos
para atender aos objetivos propostos pela tarefa, ele deverá
propostos pela tarefa, ele deverá comunicar em voz alta, para o
sinalizar, se direcionando para o fiscal, a desistência da tarefa,
fiscal, a desistência da tarefa, implicando a pausa do vídeo. Tendo
implicando a pausa do vídeo. Tendo concluído a tarefa, o candidato
concluído a tarefa, o candidato deverá informar o seu término.
deverá informar o seu término.
DESCRIÇÃO DA TAREFA - 2ª Parte:
Tradução de texto em Língua Portuguesa para Libras, conforme segue:
CANDIDATO OUVINTE
CANDIDATO SURDO
Será apresentado ao candidato um texto em Língua Portuguesa,
gravado em vídeo com áudio. Em seguida a gravação será
Será apresentado ao candidato um texto escrito em Língua
novamente reproduzida e o candidato fará a tradução simultânea
Portuguesa. Após a leitura do texto, o candidato fará a tradução para
para Libras, sendo a interpretação do candidato registrada nos
Libras, sendo sua participação registrada nos termos do subitem
termos do subitem 13.12 do Edital. Após o início da execução do
13.12 do Edital. O candidato poderá ler o texto quantas vezes
vídeo, o candidato poderá interromper, quantas vezes forem
desejar, respeitando o tempo máximo de execução da prova. Caso o
necessárias, desde que não ultrapasse o tempo máximo de execução
candidato não esteja apto para atender aos objetivos propostos pela
da prova. Caso o candidato não esteja apto para atender aos
tarefa, ele deverá sinalizar, se direcionando, para o fiscal, a
objetivos propostos pela tarefa, ele deverá comunicar em voz alta,
desistência da questão. Tendo concluído a tarefa, o candidato deverá
para o fiscal, a desistência da questão, implicando a pausa do vídeo.
informar o seu término.
Tendo concluído a tarefa, o candidato deverá informar o seu
término.
a) A Prova Prática de Tradutor e Intérprete de Libras avaliará o desempenho do candidato no exercício das atividades de um Tradutor e
Intérprete de Libras, e terá duração máxima de 30 (trinta) minutos.
b) Os candidatos terão uma única tentativa para a realização de ambas as fases da prova.
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