
 
 
 
 
 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS NAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DE TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - EDITAL Nº 06/2013 
 

PROVA PRÁTICA – TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LINGUAGEM DE SINAIS 
 

A Coordenadoria Permanente de Seleção (COPESE) convoca os candidatos ao cargo de 
Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, habilitados na Prova Objetiva de conhecimentos gerais e 
específicos, para realização da prova prática. 

 
A prova prática será realizada na sala 262 do Bloco 9 - Ciência da Computação (próximo à 

Copese), da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Ministro Petrônio Portella, bairro Ininga, na 
cidade de Teresina-PI, no dia 20/10/2013, a partir das 8 horas (horário local). 
 

A prova prática valerá 10,0 (dez) pontos e constará de duas partes: 
 

Primeira parte – Tradução: Libras – Língua Portuguesa (Valor: 4,0 pontos) 
 
Terá início às 8 horas. Será exibido, de forma coletiva (para todos os candidatos habilitados), um vídeo 
gravado em Libras. Os candidatos assistirão ao vídeo e terão o tempo de 01(uma) hora para fazer a 
tradução para a Língua Portuguesa. 
 
Segunda parte – Interpretação (Valor total: 6,0 pontos), constando de: 
 

• Interpretação: Língua Portuguesa/Libras – na modalidade oral (Valor: 3,0 pontos) 
• Interpretação: Libras/Língua Portuguesa – na modalidade oral (Valor: 3,0 pontos) 

 
Esta parte será realizada individualmente e cada candidato deverá fazer a interpretação: Língua 
Portuguesa-Libras, de uma gravação em áudio (sem imagens), e a interpretação: Libras-Língua 
Portuguesa, de um vídeo (sem áudio), previamente selecionados pela banca examinadora, obedecendo à 
ordem dos seguintes horários: 
 

CANDIDATO COM INSCRIÇÃO HORÁRIO 
00920 das  9h30min às 10h 
04060 das 10h10min às 10h40min 
01259 das 10h50min às 11h20min 
00968 das 11h30min às 12h 
01880 das 12h10min às 12h40min 
02010 das 12h50min às 13h20min 
02301 das 13h30min às 14h 
01783 das 14h10min às 14h40min 
03198 das 14h50min às 15h20min 
03248 das 15h30min às 16h 
01507 das 16h10min às 16h40min 

 
A COPESE recomenda que os candidatos habilitados compareçam ao local de realização da prova prática, 
munidos do cartão de inscrição e do documento original de identidade, com antecedência de 60 (sessenta) 
minutos. 
 
 

Teresina, 15 de outubro de 2013. 
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