
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

REITORIA
Avenida Rio Branco, nº 50 – Bairro Santa Lúcia – 29056-255 – Vitória – ES

27 3357-7500

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, em razão o Parecer de Força Executória n.
00093/2019/NFINAP/PFES/PGF/AGU, Processo Judicial n. 0028685-61.2017.4.02.5001.

A Comissão Organizadora do Concurso Público do Edital nº 01/2017, em razão do Parecer de
Força  Executória  n.  00093/2019/NFINAP/PFES/PGF/AGU,  Processo  Judicial  n.  0028685-
61.2017.4.02.5001, convoca os candidatos abaixo relacionados, habilitados na prova objetiva
para o cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais e que se autodeclararam pretos
ou pardos, a comparecerem, nos dias e horários estipulados abaixo, no CEFOR – Centro de
Referência em Formação e em Educação à Distância, situado na Rua Barão de Mauá, 30 –
Jucutuquara, Vitória/ES, para a realização da Prova Prática do referido concurso. 

 I – A prova será realizada no local indicado acima e todos os candidatos deverão apresentar-se
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário de início da prova.

II – Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de identificação civil com foto
e caneta esferográfica preta ou azul.

III – Não será permitido o ingresso de candidatos na sala após o horário de início da prova. 

IV  –  Os  critérios  de  avaliação  da  prova  prática  já  se  encontram disponíveis  na  página  de
acompanhamento do Edital 01/2017 (publicados no dia 18/05/2017). 

V – O conteúdo programático específico da prova prática também se encontra disponível na
página de acompanhamento do Edital 01/2017 (documento retificado no dia 24/08/2017). 

VI – A prova prática para o cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais constará de
atividades relativas à descrição do cargo e ao programa específico da prova prática, e avaliará
os candidatos nas seguintes modalidades: 1 – Português-Libras; 2 – Libras-Português (Oral); 3 –
Libras-Português (Escrita). 

VII – A prova da modalidade 3 – Libras-Português (Escrita) será aplicada das 08 às 11 horas. 

VIII  –  As provas das modalidades: 1 – Português-Libras; e 2 – Libras-Português (Oral) serão
realizadas no horário de 13:30 às 17:30 horas.

IX  – A prova prática de todos os candidatos será filmada. 

X – O candidato será orientado quanto às demais informações necessárias à realização de cada
modalidade da prova. 

XI – O candidato somente poderá retirar-se do local com a devida autorização. 



XII – Não será permitido o uso de chapéus, bonés ou similares dentro das salas de aplicação de
prova. 

XIII – O candidato que se enquadrar em qualquer das situações previstas no item 12.8 do Edital
nº 01/2017 será excluído do certame. 

XIV – Os candidatos que não comparecerem para a Prova Prática no dia e horário mencionado
para o início da mesma estarão automaticamente excluídos do concurso.

XV –  Os  candidatos  convocados  deverão  comparecer  no  dia  e  horário  divulgados  neste
cronograma do Anexo I, e ficarão reunidos em sala de espera até o horário de sua prova, que
acontecerá na ordem de classificação.

XVI – Ainda de acordo com o item 12.8 do Edital 01/2017, na sala de espera será vedada
qualquer consulta ou utilização de aparelhos eletrônicos.

ANEXO I
CRONOGRAMA PROVA PRÁTICA

DIA: 23/09/2019
HORÁRIO: 8 ÀS 11 HORAS – MODALIDADE 3

HORÁRIO: 13:30 ÀS 17:30 HORAS – MODALIDADES 1 e 2

INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO
(1ª ETAPA)

0001705 ANNIELE DA SILVA SANTOS 65,00
0000430 DOMINGOS DE JESUS 62,50
0000546 ISAIAS JORGE FRANCISCO VIEIRA 60,00
0000767 MARIA APARECIDA DAMÁZIO 60,00
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