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ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE 

ESTAGIÁRIOS PARA ATUAÇÃO NO SERVIÇO DE TRADUÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA - EDITAL 04/2021 

 
Conforme item 5.10, do edital 04/2021, do processo seletivo de estagiários para 

atuação no serviço de tradução e interpretação de Libras/Língua Portuguesa a avaliação 

ocorrerá em três etapas: 

 
5.10 A Prova prática em Tradução e Interpretação em Libras constará de 
avaliação de no máximo 20 minutos perante a Comissão Avaliadora, e 
consistirá de três partes:  
a) Primeira parte: apresentação pessoal, em Libras, na qual o participante 
deverá identificar-se, falar sobre sua formação e experiências formativas e 
profissionais, bem como sobre suas perspectivas de atuação durante o período 
de Estágio (máximo de 5 minutos);  
b) Segunda parte: Interpretação da Língua Portuguesa Oral para Libras, a 
partir de textos selecionados e/ou pré-gravados, apresentados com a finalidade 
de verificar os conhecimentos e a capacidade de tradução e interpretação de 
Língua Portuguesa/Libras;  
c) Terceira parte: Interpretação da Libras para Língua Portuguesa Oral, a partir 
de textos selecionados e/ou pré- gravados, apresentados com a finalidade de 
verificar os conhecimentos e a capacidade de tradução e interpretação de 
Libras/Língua Portuguesa. 

 
Nesse sentido, a avaliações serão gravadas e ocorrerão de maneira remota por meio 

da plataforma Google Meet (G Suit) e os/as candidatos/as devem acessar o link no horário 

exato descrito no cronograma por meio do e-mail, com a devida identificação (nome completo 

do candidato), a fim de evitar invasões por hackers. A banca apenas permitirá o acesso à 

sala virtual quando a solicitação for feita com o nome do candidato, conforme o horário. 

Durante todo o período de avaliação na sala virtual o candidato e a banca se 

comunicarão em Libras. 

Segue abaixo cronograma das avaliações práticas: 

 
CRONOGRAMA 

 

 
Candidato/a 

CPF Concurso Data, horário e local 
da avaliação 

01 LÁZARO DOS MARES 
SANTOS 

753*****89 Estágio Não 

Obrigatório - 

Edital 04/2021 

Data: 09/11/2021 
Horário: 16h00 
Local: 
https://meet.goog
le.com/ozr-hfbf-
jyz 
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02 LEYLLA DE SANTANA 
CINTRA 

051*****35 Estágio Não 

Obrigatório - 

Edital 04/2021 

Data: 09/11/2021 
Horário: 17h00 
Local: 
https://meet.goog
le.com/ozr-hfbf-
jyz 

 

 
 
 
 

 
Fabíola Morais Barbosa 
Presidente da comissão 

 

 

 
Janiny Pires Seles Bispo 

Membro da comissão 

 
 
 
 

Priscila Regina de Assis da Silva 

Membro da comissão 

 
 

 

Adriana  Dalla  Vecchia 

Coordenadora do Colegiado do Curso de Letras 

 

 

 


