
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais 

 
A Comissão Especial Coordenadora do Concurso Público convoca os candidatos abaixo relacionados, 

habilitados na prova objetiva do Concurso Público para o cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem 

de Sinais, e, de acordo com o quantitativo definido no Edital nº 124/2015, publicado no D.O.U. de 

24/11/2015 a comparecerem, no dia  12 de maio de 2016, às  08:00  horas,  no  Departamento  de  

Desenvolvimento  de  Pessoas/PROGEP  (antigo NTS/UFES),  Campus  de  Goiabeiras,  localizado na 

Av.  Fernando  Ferrari,  nº 514,  Vitória/ES,  para  a realização  da  Prova  Prática  do  referido  concurso,  

munidos  de  documento de identificação e caneta esferográfica preta ou azul. 

  

I - A prova será realizada na cidade de Vitória/ES, conforme item 7.4 do Edital nº 125/2015 e todos os 

candidatos deverão apresentar-se às 08:00 horas no local indicado acima. 

II - Não será permitido ingresso de candidatos na sala após o horário estabelecido.  

III - Os candidatos devem atentar para os itens 7.5 e 7.6 do Edital nº 096/2014. 

IV - Observar o Anexo I - Critérios de avaliação da prova prática, disponível no sítio eletrônico do 

concurso. 

V - A prova será aplicada das 08:00 às 18:00 horas. O candidato somente poderá retirar-se do recinto após 

a conclusão de sua prova, com a devida autorização do fiscal. 

VI - Todos os candidatos ficarão em sala apropriada aguardando a chamada para realização da prova.  

VII - A prova prática de todos os candidatos será filmada. 

VIII - O candidato que se enquadrar em qualquer das situações previstas no item 7.16 do Edital nº 

125/2015 será excluído do certame. 

IX - Não será permitido o uso de chapéus, bonés ou similares dentro das salas de aplicação de prova, 

conforme item 7.11 do Edital nº 125/2015. 

X - A ordem de realização da prova será definida por sorteio. 

XI - Os candidatos que não comparecerem para a Prova Prática no dia e horário mencionado para o início 

da mesma estarão automaticamente excluídos do concurso. 

 

Local de Trabalho: Alegre/ES 

NOME 
PONTUAÇÃO 

1ª ETAPA 

NATHALIA DE SOUZA DUARTE BASTOS 82 

ISAIAS JORGE FRANCISCO VIEIRA 76 

ADSON SENA BAZILIO 74 

FILIPE COUTINHO DA SILVA 70 

FABIANA FERNANDA DE OLIVEIRA BEZERRA 68 

ANDREW VICTOR THOMÉ BIZZO 62 

 

Vitória/ES, 02 de maio de 2016. 

 

Comissão Especial Coordenadora do Concurso Público 

CECCP/UFES 

http://www.progep.ufes.br/sites/default/files/Criterios_Prova_Pratica_Tradutor_Interprete_Linguagens_Sinais_125_2015.pdf

