
 
 
 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Humano e Social - PRDHS 

Departamento de Desenvolvimento 
de Potencialização de Pessoas – DDPP 

 

 
Edital nº 100/DDPP/2011 

 
A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Potencialização de Pessoas (DDPP) da Pró-Reitoria 
de Desenvolvimento Humano e Social (PRDHS) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no 
uso de suas atribuições e atendendo ao disposto no item 6 do Edital n° 91/DDPP/2011, de 07/06/2011, 
torna público o cronograma da segunda fase do Concurso Público para a UFSC. 
 
1. DA REALIZAÇÃO DA PROVA 
 
1.1. A segunda fase será realizada de acordo com o cronograma fixado no item 2, apenas para os 
candidatos habilitados na primeira fase, para o cargo de Tradutor e Intérprete, observada a 
classificação em ordem decrescente do total de pontos obtidos na prova objetiva. 
 
1.2. A prova prática valerá 100 (cem) pontos. A pontuação mínima para a habilitação nesta prova será 
de 60 (sessenta) pontos. 
 
1.3. A classificação final dos candidatos para o cargo de Tradutor e Intérprete será elaborada na ordem 
decrescente da média aritmética simples das duas fases, considerando-se duas casas decimais após a 
vírgula, sem arredondamento, conforme disposto no item 7.2 do Edital n° 80/DDPP/2011. 
 
1.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato a identificação correta da data e do local de 
realização da prova, bem como, o seu comparecimento até o horário estabelecido para a sua 
realização. 
 
1.5. O não comparecimento do candidato na data, horário e local estabelecidos para a realização da sua 
prova implicará em sua exclusão do concurso público. 
 
1.6. Após o horário fixado para o início da prova não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso 
do candidato no local de sua realização. 
 
1.7. Após ser identificado nenhum candidato poderá retirar-se da sala de provas sem autorização e sem 
acompanhamento da fiscalização. 
 
1.8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e 
utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, de livros, de 
anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, sendo eliminado do concurso o 
candidato que descumprir esta determinação. 
 
1.9. Será excluído do concurso o candidato que portar-se de maneira indevida, ou descortês para com 
qualquer membro da equipe responsável pela aplicação da prova. 
 
1.10. O resultado da prova prática será divulgado até as 18h00min do dia 10/08/2011, no site 
www.ufsc.br, link “Concursos”. 
 
1.11. Caberá recurso referente ao resultado da prova prática, o qual deverá estar devidamente 
fundamentado, com argumentação lógica e consistente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar 
da sua divulgação, com término às 18h00min do dia 11/08/2011. O recurso deverá ser dirigido à 
Direção do DDPP, devidamente assinado: 
 
1.11.1. Protocolado no Protocolo Geral da UFSC, localizado no andar térreo do Prédio da Reitoria, no 
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, no prazo estabelecido no item 1.11.  

 



 
1.11.2. Via fax, para o número (48) 3721-9212, no prazo estabelecido no item 1.11. Os originais dos 
documentos objeto do recurso deverão ser entregues no DDPP em até 5 (cinco) dias do prazo 
estabelecido no item 1.11, sob pena de invalidação do recurso. 
 
1.12. O resultado final do concurso para o cargo de Tradutor e Intérprete, após exame dos recursos, 
será divulgado a partir do dia 18/08/2011, no site www.ufsc.br, link “Concursos”. 
 
1.13. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova, munido de caneta esferográfica 
transparente de tinta preta (preferencialmente) ou azul e original do documento oficial de identidade 
informado na inscrição. 
 
1.14. Na ausência do documento de identidade o candidato deverá apresentar o Boletim de 
Ocorrências emitido nos últimos 90 dias e será encaminhado à coordenação do setor para coleta da 
impressão digital. 
 
1.15. A prova prática de avaliação de conhecimentos específicos consistirá de duas partes: Primeira 
Parte - Tradução da LIBRAS para a Língua Portuguesa Escrita; e, Segunda Parte - Interpretação da 
Língua Portuguesa Oral para LIBRAS e da LIBRAS para a Língua Portuguesa Oral. 
 
 
2. DO CRONOGRAMA DE PROVAS 
 

2.1. Para a realização da primeira parte da prova prática de avaliação de conhecimentos específicos 
(Tradução da LIBRAS para a Língua Portuguesa Escrita), os candidatos classificados para a segunda 
fase deverão comparecer às 08h30min do dia 01/08/2011, no Laboratório de Informática do piso térreo 
do bloco A do Centro de Comunicação e Expressão - CCE, onde permanecerão até o horário previsto, 
conforme Cronograma Geral da segunda fase. 
 
2.1.1. Não será permitido o acesso ao local de prova após as 08h30min. 
 
2.2. Para a realização da segunda parte da prova prática de avaliação de conhecimentos específicos 
(Interpretação da Língua Portuguesa Oral para LIBRAS e da LIBRAS para a Língua Portuguesa Oral), 
os candidatos classificados para a segunda fase deverão comparecer às 14h00min do dia 01/08/2011, 
no Centro de Capacitação da UFSC, no terceiro piso do Centro de Cultura e Eventos, onde 
permanecerão até o horário previsto para a realização da sua prova. 
 
2.2.1. Não será permitido o acesso ao local de prova após as 14h00min. 
 
2.3. A prova prática de avaliação de conhecimentos específicos consistirá de avaliação da competência 
e habilidade dos candidatos para a tradução da LIBRAS para a Língua Portuguesa Escrita e a  
interpretação da Língua Portuguesa Oral para LIBRAS e da LIBRAS para a Língua Portuguesa Oral, 
conforme o Cronograma Geral da Segunda Fase, a seguir:  
 

Cronograma Geral da Segunda Fase 
Data Horário Atividade / Candidato(s) Local 

01/08/2011 
(manhã) 

08h30min 
Apresentação e identificação de todos 
os candidatos classificados na prova 

objetiva 

Centro de Comunicação e Expressão - 
CCE, Bloco A, piso térreo, 
Laboratório de Informática, Campus 
João David Ferreira Lima. Trindade. 
Florianópolis. 

09h00min  
às 

11h00min 

Prova Prática de Tradução, com todos 
os candidatos classificados na prova 

objetiva. 

Centro de Comunicação e Expressão - 
CCE, Bloco A, piso térreo, 
Laboratório de Informática , Campus 
João David Ferreira Lima. Trindade. 
Florianópolis. 

01/08/2011 
(tarde) 

14h00min 
Apresentação e identificação de todos 
os candidatos classificados na prova 

objetiva. 

Centro de Capacitação da UFSC, no 
terceiro piso do Centro de Cultura e 
Eventos. Campus Universitário Reitor 
João David Ferreira Lima. Trindade. 



Data Horário Atividade / Candidato(s) Local 
Florianópolis. 

14h30min  
às 

18h00min 

Prova Prática de Interpretação, por 
ordem de classificação na prova 

objetiva, segundo a divisão 
estabelecida no item 2.4. 

Centro de Capacitação da UFSC, no 
terceiro piso do Centro de Cultura e 
Eventos. Campus Universitário Reitor 
João David Ferreira Lima. Trindade. 
Florianópolis. 

 
2.4. Os candidatos realizarão a segunda parte, prova de avaliação de conhecimentos específicos - 
Interpretação da Língua Portuguesa Oral para LIBRAS e da LIBRAS para a Língua Portuguesa Oral, 
conforme Cronograma a seguir: 
 

Cronograma de avaliação de conhecimentos específicos - Interpretação da Língua Portuguesa 
Oral para LIBRAS e da LIBRAS para a Língua Portuguesa Oral 

Estúdio 1 

Data Horário Classificação / Nº de inscrição 

01/08/2011 

14h30min às 15h00min 1º lugar / 18101 

15h00min às 15h30min 5º lugar / 14234 

15h30min às 16h00min 9º lugar / 18972 

16h00min às 16h30min 13º lugar / 13625 

16h30min às 17h00min 17º lugar / 15604 

17h00min às 17h30min 21º lugar / 13466 

17h30min às 18h00min 25º lugar / 20888 
 

Estúdio 2 

Data Horário Classificação / Nº de inscrição 

01/08/2011 

14h30min às 15h00min 2º lugar / 21348 

15h00min às 15h30min 6º lugar / 14066 

15h30min às 16h00min 10º lugar / 11581 

16h00min às 16h30min 14º lugar / 11326 

16h30min às 17h00min 18º lugar / 21555 

17h00min às 17h30min 22º lugar / 23832 

17h30min às 18h00min 26º lugar / 14449 
 

Estúdio 3 

Data Horário Classificação / Nº de inscrição 

01/08/2011 

14h30min às 15h00min 3º lugar / 20618 

15h00min às 15h30min 7º lugar / 15053 

15h30min às 16h00min 11º lugar / 24881 

16h00min às 16h30min 15º lugar / 14323 

16h30min às 17h00min 19º lugar / 24322 

17h00min às 17h30min 23º lugar / 16184 

17h30min às 18h00min 27º lugar / 16644 
 

Estúdio 4 

Data Horário Classificação / Nº de inscrição 

01/08/2011 

14h30min às 15h00min 4º lugar / 13612 

15h00min às 15h30min 8º lugar / 24420 

15h30min às 16h00min 12º lugar / 18301 

16h00min às 16h30min 16º lugar / 18089 

16h30min às 17h00min 20º lugar / 19301 

17h00min às 17h30min 24º lugar / 17067 

17h30min às 18h00min 28º lugar / 11037 
 



2.5. Aos candidatos não será permitido ausentar-se do local de provas sem o acompanhamento do 
fiscal. 
 
2.6. A primeira parte da prova prática (tradução) terá duração máxima de 2 (duas) horas. 
 
2.6.1. Será fornecida ao candidato Folha Oficial para registro da primeira parte da prova prática 
(tradução). 
 
2.6.2. Todo o material recebido na primeira parte da prova prática (tradução) deverá ser entregue a um 
dos fiscais da sala ao final da prova, inclusive o rascunho. 
 
2.6.3. A primeira parte da prova prática (tradução) deverá ser redigida com letra legível e de forma 
organizada. 
 
2.7. A segunda parte da prova prática (interpretação) terá duração máxima de 30 (trinta) minutos por 
candidato, sendo: 
 
2.7.1. Até cinco (5) minutos para leitura das orientações gerais e apresentação pessoal; 
 
2.7.2. Até dez (10) minutos para interpretação da Língua Portuguesa Oral para a LIBRAS; 
 
2.7.3. Até dez (10) minutos para interpretação da LIBRAS para a Língua Portuguesa Oral. 
 
2.8. Para avaliação da primeira parte da prova prática (tradução), serão utilizados os seguintes 
critérios: 
 

Quesitos Avaliados 
Conteúdo 
(0 a 50) 

Competência referencial e tradutória 
(0 a 50) 

Língua 
(0 a 50) 

Coesão e Coerência  
(0 a 15) 

Vocabulário: formalidade, adequação ao contexto 
(0 a 15) 

Gramática 
(0 a 15) 

Adequação ao Gênero Textual 
(0 a 5) 

 
2.9. Para avaliação da segunda parte da prova prática (interpretação), serão utilizados os seguintes 
critérios: 
 

Quesitos Avaliados 
Conteúdo 
(0 a 50) 

Competência referencial e tradutória 
(0 a 50) 

Língua 
(0 a 50) 

Fluência: ritmo, hesitações, articulação, vícios de linguagem  
(0 a 10) 

Vocabulário: formalidade, adequação ao contexto 
(0 a 15) 

Gramática 
(0 a 15) 
Tom: 

Entoação, expressão facial, ritmo 
(0 a 5) 

Adequação ao Gênero Textual 
(0 a 5) 

 
2.10. A nota da segunda fase será obtida da média aritmética simples dos quesitos avaliados da 
primeira e segunda parte da prova. 



 
2.11. O candidato será filmado ao longo de todo o procedimento da segunda parte da prova prática 
(interpretação). 
 
2.12. Durante a realização da prova (primeira e segunda partes), o candidato somente poderá ausentar-
se do local de realização de prova acompanhado de fiscal e não terá direito a acréscimo de tempo. 
 
2.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do DDPP. 

 
Florianópolis, 20 de julho de 2011. 

 
Carla Cristina Dutra Búrigo 


