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EDITAL Nº 091/DDPP/2011 

 

O DIRETOR, EM EXERCÍCIO, DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE 
POTENCIALIZAÇÃO DE PESSOAS DA PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no 
uso de suas atribuições, torna pública a complementação do Edital nº 080/DDPP/2011, 
conforme especificado a seguir. 
 
1. Conforme especificado no item 5.22 do Edital nº 080/DDPP/2011,fica definida a 
realização de prova prática unicamente para o cargo de Tradutor e Intérprete. 
 
2. Participarão da prova prática somente os candidatos habilitados na prova objetiva, no 
quantitativo de 6 (seis) vezes o número de vagas previstas para o cargo de Tradutor e 
Intérprete, observada a classificação em ordem decrescente do total de pontos obtidos na 
prova objetiva. Ocorrendo empate na última classificação, no quantitativo acima definido, 
serão convocados para a prova prática, todos os candidatos nesta condição. 
 
3. Na prova prática, o candidato será avaliado em suas competências e habilidades como 
tradutor e intérprete de LIBRAS/português e português/LIBRAS, por meio do uso da 
língua portuguesa oral e escrita e da LIBRAS 
 
4. A prova prática valerá no máximo 100 (cem) pontos. A pontuação mínima para a 
habilitação nesta fase será de 60 (sessenta) pontos. 
 
5. A classificação final dos candidatos para o cargo de Tradutor e Intérprete será elaborada 
conforme especificado no item 7.2 do Edital nº 080/DDPP/2011. 
 
6. O Edital complementar referente à prova prática do concurso, contendo o cronograma de 
realização da mesma, será divulgado até o dia 20 de julho de 2011, na internet no site 

www.ufsc.br, link Concursos. 
6.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da data, local e 
horário de realização da sua prova prática. 
 
7. O candidato deverá comparecer no local da prova portando o original do documento de 
identidade informado na inscrição. 
 
8. Não haverá segunda chamada para a prova prática. 
 
Florianópolis, 7 de junho de 2011. 
 

Clesar Luiz Loch 

 


