
 
 
 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Humano e Social - PRDHS 

Departamento de Desenvolvimento 
de Potencialização de Pessoas – DDPP 

 
Edital nº 105/DDPP/2011 

 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIZAÇÃO 
DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas 
atribuições, torna publica a anulação da segunda parte da prova prática (interpretação) do concurso 
para o cargo de Tradutor e Intérprete, realizada no período vespertino do dia 01/8/2011, devido a 
problemas técnicos ocorridos no procedimento de filmagem. Por conseqüência, convoca os 
candidatos habilitados para realizarem nova prova prática de interpretação, conforme abaixo 
especificado. 
 
1. DA REALIZAÇÃO DA PROVA 
 
1.1. A segunda parte da prova prática (interpretação) do concurso público para o cargo de Tradutor 
e Intérprete, será realizada no dia 28/08/2011, nos termos deste Edital, aplicando-se, 
subsidiariamente, o Edital nº 100/DDPP/2011, e conforme cronograma estipulado no item 2. 
 
1.2. O resultado da prova prática será divulgado até as 18h00min do dia 08/09/2011, no site 
www.ufsc.br, link “Concursos”. 
 
1.3. 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 09/09/2011. O recurso deverá ser 
dirigido à Direção do DDPP, devidamente assinado: 
 
1.3.1. 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 1.3. 
 
1.3.2. Via fax, para o número (48) 3721-9212, no prazo estabelecido no item 1.3. Os originais dos 
documentos objeto do recurso deverão ser entregues no DDPP em até 5 (cinco) dias do prazo 
estabelecido no item 1.3, sob pena de invalidação do recurso. 
 
1.3.3. O resultado final do concurso para o cargo de Tradutor e Intérprete, após exame dos 
recursos, será divulgado a partir do dia 16/09/2011, no site www.ufsc.br, link “Concursos”. 
 
2. DO CRONOGRAMA DA PROVA 
 
2.1. 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 até às 14h00min do dia 
28/8/2011, 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. 
 
2.1.1. Não será permitido o acesso ao local de prova após as 14h00min. 
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2.2. A segunda parte da prova prática de avaliação de conhecimentos específicos consistirá de 
avaliação da competência e habilidade dos candidatos para a interpretação da Língua Portuguesa 
Oral para LIBRAS e da LIBRAS para a Língua Portuguesa Oral, conforme o cronograma a seguir: 
 

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

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. 
Florianópolis. 28/08/2011 

 

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. 

 
2.3. 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 
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 

28/08/2011 

17h30min às 
18h00min 

25º lugar / 20888 

 
Estúdio 2 

Data Horário 
Classificação / Nº de 

inscrição 
14h30min às 
15h00min 

2º lugar / 21348 

15h00min às 
15h30min 

6º lugar / 14066 

28/08/2011 

15h30min às 10º lugar / 11581 
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Estúdio 2 

Data Horário 
Classificação / Nº de 

inscrição 
16h00min 
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 
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 

28/08/2011 

17h30min às 
18h00min 

27º lugar / 16644 

 
Estúdio 4 

Data Horário 
Classificação / Nº de 

inscrição 
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 

28/08/2011 

17h30min às 
18h00min 

28º lugar / 11037 

 
2.4. A segunda parte da prova prática (interpretação) terá duração máxima de 30 (trinta) minutos 
por candidato, sendo: 
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2.4.1. Até cinco (5) minutos para leitura das orientações gerais e apresentação pessoal; 
2.4.2. Até dez (10) minutos para interpretação da Língua Portuguesa Oral para a LIBRAS; 
2.4.3. Até dez (10) minutos para interpretação da LIBRAS para a Língua Portuguesa Oral. 
 
2.5. 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) 

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) 

Língua 
(0 a 50) 

Adequação ao Gênero Textual 
(0 a 5) 

 
2.6. A pontuação da segunda fase será a média aritmética simples das somas dos pontos obtidos na 
primeira e segunda parte da prova prática. 
 
2.7. O candidato será filmado ao longo de todo o procedimento da segunda parte da prova prática 
(interpretação). 
 
2.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do DDPP. 

 
Florianópolis, 8 de agosto de 2011. 

 
Carla Cristina Dutra Búrigo 


