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 EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2021 – PMF-PI 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

Tendo em vista o empate de candidatos para as vagas de 

intérprete de Libras, a comissão decidiu que o desempate será 

através de uma prova prática, por sabermos que a Libras é uma língua 

gestual visual e pela necessidade de proficiência do candidato para 

se comunicar com alunos surdos nas escolas, além de prestar apoio à 

acessibilidade aos serviços e às atividades das instituições de 

ensino e repartições públicas quando solicitados. 

 

Para a realização da Prova prática serão adotados os seguintes 

procedimentos: 

 

1. Os candidatos deverão comparecer no local de prova em horário 

previamente estabelecido pela Comissão. A ordem de apresentação 

dos candidatos será definida por ordem alfabética.  

2. Para o Intérprete de LIBRAS a duração da prova prática será de 

até 25 (vinte e cinco) minutos, dos quais o candidato terá:  

a. Até 05 (cinco) minutos para a apresentação pessoal, onde 

o candidato utilizará a Língua Brasileira de Sinais para 

se identificar, falar sobre sua formação acadêmica, sobre 

sua atuação junto à comunidade de surdos e sobre suas 

perspectivas de atuação profissional;  

b. Aproximadamente 10 (dez) minutos para o candidato 

assistir um vídeo, gravado em Língua Brasileira de 

Sinais, em seguida, ele assistirá novamente ao mesmo 

vídeo e, então, fará a interpretação simultânea em Língua 

Portuguesa;  

c. Aproximadamente 10 (dez) minutos para o candidato 

assistir um vídeo, gravado em Língua Portuguesa, em 

seguida, ele assistirá novamente ao mesmo vídeo e, então, 

fará a interpretação simultânea em Língua Brasileira de 

Sinais. 
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3. A Prova prática será analisada por Banca Examinadora designada 

pela comissão técnica no mínimo, 02 (dois) docentes com 

conhecimento na especialidade a ser avaliada. 

4. A Prova prática terá valor de 0 (zero) a 10 (dez). A pontuação 

final da Prova prática será a média aritmética dos pontos 

atribuídos ao candidato pelos examinadores.  

5. Estará eliminado da seleção o candidato que deixar de 

comparecer à Prova prática ou que obtiver pontuação final 

inferior a 7.0 (sete). 

 

Critérios de Avaliação e Pontuação: 

 

A avaliação da prova prática de Intérprete de Libras 

consistirá da análise dos critérios descritos a seguir:  

a) Apresentação: fluência em Libras, levando em consideração o uso 

adequado de vocabulário e de gramática. 

b) Fluência em LIBRAS: vocabulário em Libras, classificadores, uso 

do espaço, expressão facial, significados, estruturas 

linguísticas.  

c) Fluência em Língua Portuguesa: vocabulário português, 

significados, estruturas linguísticas usadas, conteúdos 

semânticos, pragmáticos e vocabulário. 

 

Critérios Pontuação 

  

 

 

Modalidade 1 – Português-Libras Pontuação 

Competência referencial e tradutória, 

Improvisação/criatividade/postura 

De 0,0 a 1,0 

 

Fluência em Libras: Vocabulário, Uso da datilologia, 

do espaço, pontuação, numeral, classificadores, 

gramática, expressão facial e corporal; 

De 0,0 a 2,0 

 

Domínio do conteúdo: conhecimento do conteúdo e 

utilização adequada do tempo 

De 0,0 a 2,0 

 

Modalidade 2 – Libras-Português (Oral)     Pontuação 

Fluência intermodal. De 0,0 a 2,0 

Sequência da oralidade, entonação e linguagem 

formal. 

De 0,0 a 1,0 

 

Adequação de níveis de registro de vocabulário e de 

gramática em função do público-alvo. 

De 0,0 a 2,0  

 

 Pontuação 

Máxima 10,0 
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Cronograma  

  

Prova Prática 

 

NOME DO CANDIDATO DIA  HORÁRIO LOCAL 

Janaíres De Sousa 

Nascimento 
17/06 9:00 

Auditório da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Juliana De Sousa Rocha 17/06 10:00 
Auditório da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Maria da Conceição 

Costa Leal 
17/06 11:00 

Auditório da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Maria das Dores Freire 

dos Santos 
17/06 14:30 

Auditório da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Mônica Silva Moura 17/06 15:30 
Auditório da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Wallace Filemon 

Alcantara Gonçalves 
17/06 16:30 

Auditório da Secretaria 

Municipal de Saúde 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: QUALQUER ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA SERÁ DIVULGADA POR MEIO 

DE COMUNICADO OFICIAL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.floriano.pi.gov.br  
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