
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

REITORIA

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-264 – Vitória – ES

27 3357-7500

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 
Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais  

A Comissão Organizadora do Concurso Público convoca os candidatos abaixo relacionados, habilitados
na prova objetiva do Concurso Público para o cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, e,
de acordo com o quantitativo definido no Edital  nº  01/2015, publicado no D.O.U.  de 09/07/2015 a
comparecerem, no dia 14 de setembro  de  2015,  às 08:00 horas,  no  CAMPUS SERRA,  situado na
Rodovia ES-010 - Km 6,5 - Bairro Manguinhos - CEP: 29173-087, para a realização da Prova Prática do
referido concurso, munidos de documento de identificação e caneta esferográfica preta ou azul. 

I - A prova será realizada na cidade da Serra/ES e todos os candidatos deverão apresentar-se às 08:00
horas no local indicado acima. 

II - Não será permitido ingresso de candidatos na sala após o horário estabelecido.

III - Os critérios de avaliação da prova prática serão disponibilizados na página de acompanhamento do
edital 01/2015 até o dia 04/09/2015 

IV - A prova será aplicada das 08:00 às 18:00 horas. O candidato somente poderá retirar-se do recinto
após a conclusão de sua prova, com a devida autorização do fiscal. 

V - Todos os candidatos ficarão em sala apropriada aguardando a chamada para realização da prova. 
VI - A prova prática de todos os candidatos será filmada. 

VII - O candidato que se enquadrar em qualquer das situações previstas no item 12.7 do Edital nº 01/2015
será excluído do certame. 

VIII - Não será permitido o uso de chapéus, bonés ou similares dentro das salas de aplicação de prova.
IX - A ordem de realização da prova será definida por sorteio. 

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

Local de Trabalho: Cachoeiro de Itapemirim/ES 
NOME PONTUAÇÃO/1º ETAPA

VAGNER SANTANA RODRIGUES 74,00

Local de Trabalho: Itapina/ES  
NOME PONTUAÇÃO/1º ETAPA

VICTOR BRAGA DE OLIVEIRA 94,00

Local de Trabalho: Venda Nova do Imigrante/ES  
NÃO HOUVE CANDIDATOS HABILITADOS NA PRIMEIRA ETAPA



Local de Trabalho: Vitória/ES 
NOME PONTUAÇÃO/1º ETAPA

FERNANDA DOS SANTOS NOGUEIRA 76,00

GABRIEL SILVA NASCIMENTO 76,00

 Vitória/ES, 31/08/2015 


