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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 010/2014

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PRIMEIRA
ETAPA DO CONCURSO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR AUXILIAR DE LÍNGUA BRASILEIRA
DE SINAIS - LIBRAS E PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS.

1. A COMISSÃO ORGANIZADORA do Concurso Público destinado ao provimento de
cargos das categorias funcionais dos Grupos Docente e Especialistas em Assuntos
Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis - Edital Nº 010/2014, nos
termos do item 8.1. do referido Edital, CONVOCA, para a prova prática, os candidatos
aprovados na primeira etapa do concurso, para o cargo de Professor Auxiliar de
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
2. Deixam de ser convocados candidatos ao cargo de Professor de Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS, em virtude de nenhum dos candidatos ter logrado aprovação na
prova escrita com questões objetivas, nos termos do item 7.2.8 do Edital.
7.2.8 Serão considerados aprovados na prova escrita com questões objetivas unicamente os
candidatos que acertarem, pelo menos, 13 (treze) questões de conhecimentos gerais e 13 (treze)
questões de conhecimentos específicos.

3. Os candidatos ao cargo de Professor Auxiliar de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS,
abaixo relacionados, devem comparecer nos dias e horários indicados, na sede da
FEPESE, para sorteio dos temas e realização da Prova Prática nos termos do item 8.1
e seguintes do Edital N° 010/2014.
4. Para participação nos eventos da Prova Prática é indispensável a apresentação de
documento de identidade, sendo considerados como tais unicamente os listados nas
normas editalícias. A não apresentação do documento de identificação, em qualquer
das fases para as quais estão convocados os candidatos, implicará na sua
desclassificação.
5. A prova prática constará de uma atividade sobre um dos temas da lista publicada no
Anexo II do presente edital, a saber:
I. Princípios e diretrizes da Educação Inclusiva. Política Nacional de Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva;
II. Fundamentos e aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais;
III. Educação bilíngue;
IV. Estudos da tradução;
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V. Tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais;
VI. O papel do tradutor/intérprete da Língua Brasileira de Sinais no contexto
escolar.
6. DATA, LOCAL E HORÁRIO DE SORTEIO DOS TEMAS PARA A PROVA PRÁTICA.
6.1. O sorteio dos temas/atividades será feito em sessão pública da qual poderão
participar todos os candidatos convocados para a prova prática, na sede da
FEPESE – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Trindade,
Florianópolis (SC), de acordo com o seguinte cronograma:
DATA

21/11/2014
21/11/2014

HORÁRIO

EVENTO

08h30
9h

Chegada e identificação dos candidatos.
Sorteio dos temas da Prova Prática.

6.2. Os candidatos serão chamados, na ordem de classificação, e escolherão um
envelope fechado no qual constará o tema/ atividade que deverão desenvolver.
O tema/ atividade sorteado voltará ao conjunto de temas/ atividades para que
todos os candidatos tenham igual oportunidade.
6.3. O envelope deverá ser aberto e seu conteúdo lido para que todos os presentes
tomem conhecimento.
6.4. Na mesma sessão serão sorteados os horários de apresentação da Prova
Prática.
7. REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
7.1. As provas práticas serão prestadas no seguinte local e data, a partir das 9 h:
LOCAL:

FEPESE-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS
Campus Universitário João David Ferreira Lima
Trindade - Florianópolis, SC.
DATA

HORÁRIO

24/11/2014

9h

EVENTO

Início da Prova Prática. Apresentação do
1º candidato.
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7.2. O horário em que cada candidato prestará a prova prática será sorteado
quando do sorteio dos temas.
7.3. O ingresso no local da Prova Prática só será permitido mediante apresentação
de documento de identidade.
7.4. A prova prática constará de:
a) Exposição do tema pelo candidato no tempo máximo de 20 minutos;
b) Arguição oral em LIBRAS, a respeito do tema apresentado.
7.5. Antes do início da atividade o candidato deverá apresentar plano de aula
impresso em 3 (três) vias de igual teor.
A exposição deverá conter uma breve introdução, desenvolvimento e
fechamento do assunto apresentado.
7.6. O candidato poderá utilizar os recursos didáticos que julgar adequados,
todavia, todas as providências relacionadas à seleção, aquisição e operação dos
recursos são de responsabilidade do candidato que não poderá utilizar auxiliar
para a sua operação.
7.7. A FEPESE não assume qualquer responsabilidade pela aquisição, instalação,
operação e funcionamento de qualquer equipamento ou recurso apresentado.
7.8. A prova será gravada unicamente pela Comissão Organizadora e não poderá ser
assistida pelos candidatos que ainda não tenham sido examinados.
7.9. A Banca Examinadora não se manifestará no decorrer da exposição, não
interrompendo o candidato. Deverá, no entanto, avisá‐lo sobre o tempo de que
ainda dispõe, quando faltarem 5 (cinco) minutos para o término da
apresentação.
7.10. Constituirão elementos para avaliação da Prova Prática:
a) Conhecimento do assunto;
b) Capacidade de síntese;
c) Clareza de exposição;
d) Adequação de linguagem empregada e habilidade de comunicação;
e) Segurança na transmissão do conhecimento.
7.11. A Prova Prática será avaliada por Banca Examinadora composta por 3 (três)
membros que atribuirá uma pontuação de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) ao
candidato, sendo considerados aprovados o que obtiverem nota igual ou
superior a 5,00 (cinco).
Florianópolis, 17 de novembro de 2014.
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RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A PROVA PRÁTICA
Inscrição Candidato
2835
505
854
2915
191

ALINE LUSTOZA DE PAULA VIEIRA
DANIELA BERED
KATIA SANDRA SANTOS HILARIAO
MUYARA DOS SANTOS
VERA CRISTINA DE OLIVEIRA
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