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EDITAL Nº 87/2021

Processo nº 23087.001479/2020-46

OBJETO: PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRADUTOR-INTÉRPRETE EM LIBRAS, NÍVEL SUPERIOR.

ÍNDICE 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2. DA ESPECIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO
3. DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATO
4. DAS INSCRIÇÕES
5. DAS PROVAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6. DA PROVA DE TÍTULOS
7. DA PROVA PRÁTICA
8. DO JULGAMENTO DAS PROVAS, DA CLASSIFICAÇÃO FINAL, DA APROVAÇÃO E DO RESULTADO FINAL
9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DA BANCA EXAMINADORA

10. DAS VISTAS DAS PROVAS E DOS RECURSOS
11. DO CONTRATO E DEMAIS CONDIÇÕES
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

O Reitor em exercício da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições para o Processo
Sele�vo Simplificado, des�nado à contratação de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, nos termos da Lei nº 8.745/93 e suas alterações, do
Decreto 4.748 de 16/06/2013, da autorização constante da Portaria Interministerial nº 173 de 20/06/2017, publicada no Diário Oficial da União de
30/06/2017 e da Portaria nº 1.034, de 30/08/2017, e as condições deste Edital:

 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente Processo Sele�vo para contratação por tempo determinado de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, de nível superior, para atender
às necessidades temporárias de excepcional interesse público da UNIFAL-MG, será regido por este Edital e será realizado pela Diretoria de Processos
Sele�vos (DIPS) da UNIFAL-MG.

1.2 O certame visa ao preenchimento de vaga des�nada à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudan�s (PRACE), pelos candidatos nele aprovados,
obedecida a ordem de classificação.

1.2.1 Devido ao insuficiente número de vagas des�nadas ao cargo, não será possível atender ao percentual reservado às pessoas com deficiência, previsto
no Decreto nº 9.508/2018.

1.2.1.1 Na hipótese de surgimento de vagas que atendam ao indicado no Quadro 01 em número suficiente para observância do percentual de vagas
reservadas, os critérios, orientações e as normas para preenchimento estão descritos no Anexo III.

1.2.1.2 No ato da inscrição o candidato deverá informar se deseja concorrer a uma vaga reservada às pessoas com deficiência que porventura surgir na
vigência deste certame.

1.2.1.3 Candidatos que não enquadram no item 1.2.1.1 ou não desejam concorrer uma futura vaga reservada não devem seguir as orientações descritas no
Anexo III.

1.3 A UNIFAL-MG não fará confirmação de inscrição ou convocação para par�cipação no certame por e-mail, por carta, telegrama ou telefone, salvo por
mo�vo de força maior. Toda e qualquer informação será publicada no endereço eletrônico: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-sele�vo-
interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/ e/ou será disponibilizada no sistema de inscrições, na área do candidato.

1.4 Datas, horários e locais indicados poderão sofrer alterações por mo�vo de força maior, no interesse da Ins�tuição, cabendo ao candidato acompanhar as
publicações no endereço eletrônico: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-sele�vo-interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/

1.5 Todos os horários citados neste Edital, re�ficações e Avisos complementares são de acordo com o horário oficial de Brasília-DF.

1.6 Este Edital, seus anexos, demais comunicados e normas serão publicados no endereço eletrônico indicado no item 1.3.

 

2 DA ESPECIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO

Quadro 1

VAGA Tradutor/Intérprete de Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS

CAMPUS Sede – Alfenas/MG

JORNADA DE
TRABALHO 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES Atender a alunos do Ensino Superior com Deficiência Audi�va/Surdez que se comunicam por meio da Língua Brasileira de Sinais e a
demandas do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UNIFAL-MG; efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e
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surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa;  interpretar, em Língua Brasileira de Sinais -
Língua Portuguesa, a�vidades didá�co-pedagógicas, eventos acadêmicos e culturais desenvolvidos na UNIFAL-MG, de forma a viabilizar o
acesso a conteúdos curriculares e ao conhecimento;  atuar nos processos sele�vos e concursos públicos na ins�tuição de ensino; atuar no
apoio à acessibilidade aos serviços e às a�vidades-fim da UNIFAL-MG; atendendo a demandas da UNIFAL-MG,  prestar serviços em
depoimentos em juízo, em órgãos administra�vos ou policiais e realizar a�vidades administra�vas e operacionais para o exercício de sua
função.

Nº DE VAGAS 01 (uma)

HABILITAÇÃO
MÍNIMA
EXIGIDA

1) Bacharelado em Letras com habilitação em Tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa; ou

2) Bacharelado em Libras com habilitação em Tradução e interpretação de Libras – Língua Portuguesa; ou

3) Bacharelado em Tradução e interpretação de Libras – Língua Portuguesa; ou

4) Bacharelado em Letras com habilitação em Libras, ou

5) Licenciatura em Letras com habilitação em Libras, ou

6) Graduação em qualquer área do conhecimento ACRESCIDO de uma ou mais das seguintes habilitações:

6.1) Pós-graduação lato sensu (especialização) em Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa; ou

6.2) Proficiência na tradução e interpretação da Libras-Língua Portuguesa e Língua Portuguesa-Libras (PROLIBRAS), comprovada por
cer�ficado ob�do por meio de exame promovido pelo MEC, ou por Ins�tuição de Ensino Superior, credenciadas pelo MEC ou CEE, ou
Ins�tuições credenciadas por Secretarias de Educação (CAS); ou

6.3) Pós-graduação lato sensu (especialização) na área de Libras, acrescido de curso de Libras em nível intermediário ou avançado.

 

3 DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATO

3.1 A remuneração do contratado é equivalente ao vencimento básico de cargos do Plano de Carreira Técnico-Administra�vo em Educação, de Nível de
Classificação E, de Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 1 = R$ 4.180,66.

3.2 O contrato será feito em consonância com a Lei nº 8.745/1993, nos termos do Art. 7º, inciso I, e conforme valor vigente estabelecido no Anexo X da Lei
nº 13.325/2016.

3.3 A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, de acordo com as necessidades da Ins�tuição.

 

4 DAS INSCRIÇÕES

Quadro 2

Período de inscrição e data limite para pagamento da
taxa de 09/07/2021, às 08h, até o dia 19/07/2021, às 18h.*

Local de inscrição
exclusivamente on-line, pelo endereço eletrônico:

h�ps://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes

Taxa de inscrição R$ 50,00

Divulgação das inscrições homologadas
até o dia 22/07/2021, no endereço eletrônico:

h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-sele�vo-interprete-da-lingua-brasileira-de-
sinais/

*O pagamento da inscrição encerra-se no úl�mo dia da inscrição.

 

4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não
poderá alegar desconhecimento.

4.2 Não havendo candidatos inscritos em número igual ou superior ao número de vagas, serão reabertas as inscrições observando a �tulação/escolaridade
mínima exigida para a contratação constantes no Quadro 1.

4.3 Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.593/2008, e que es�ver inscrito no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26/2007.

4.3.1 Procedimentos e prazos para solicitação de isenção da taxa de inscrição, de que trata o Decreto nº 6.135/2007, ou seja, via CadÚnico, constam do
Anexo IV.

4.4 Será assegurado o direito de inscrição às pessoas com necessidades especiais, no Processo Sele�vo para a contratação de Tradutor e Intérprete de
Libras, cujas atribuições sejam compa�veis com as necessidades especiais, par�cipando em igualdade de condições com os demais candidatos, desde que a
deficiência seja compa�vel com as a�vidades do cargo para o qual concorre e normas estabelecidas.

4.5 O candidato que deseja  concorrer a uma vaga reservada para pessoas com deficiência, que porventura surgir na vigência deste certame, deverá
observar e cumprir, sob pena de indeferimento, os procedimentos constantes do Anexo III, assim como:

a) No ato da inscrição, no campo indicado no Sistema de Inscrição da UNIFAL-MG, informar o �po de deficiência;

b) Enviar cópia do parecer/laudo de equipe mul�profissional e/ou médico, emi�do com menos de 90 dias a contar do início das inscrições, como meio
de comprovação da condição de deficiência, exclusivamente via Sistema de Inscrições (disponível em: h�ps://sistemas.unifal-
mg.edu.br/app/rh/inscricoes), Aba "Upload" / "Meus Uploads" / "Documentos" / "Laudo para concorrer às vagas para deficiência",
impreterivelmente até o término das inscrições.

4.6 A UNIFAL-MG não se responsabilizará por inscrição não recebida por mo�vos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação,
conges�onamentos das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

4.7 Em nenhuma hipótese será aceita inscrição via fax, correio eletrônico, postal, condicional ou extemporânea.

https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes
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4.8 A taxa de inscrição, uma vez paga, não será res�tuída, exceto em casos de anulação ou cancelamento do processo sele�vo por conveniência da
Administração.

4.9 A Banca Examinadora e a relação nominal dos candidatos inscritos e confirmados, por isenção ou pagamento da inscrição, serão divulgados na página do
processo sele�vo, em até 02 (dois) dias antes da data de realização da primeira prova.

 

5 DAS PROVAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

5.1 O Processo Sele�vo de Provas e Títulos constará de duas fases de caráter eliminatório e classificatório descritas no Quadro 3.

5.2 Os valores e respec�vos pesos das pontuações nas Provas que compõem as duas fases estão apresentados no Quadro 3 deste Edital, bem como a
pontuação mínima exigida em cada prova.

 

Quadro 3

Fases, Provas, pesos e total de pontos.

1ª FASE

Prova Caráter Valor
Pontuação

Mínima para
classificação

Prova de �tulos Classificatória 10,0 -

2ª FASE

Prova Prá�ca Eliminatória e Classificatória 10,0 7,0

 

6 DA PROVA DE TÍTULOS

6.1 A Prova de Títulos será realizada em sessão não pública e constará da análise da pontuação do Curriculum vitae do candidato pela Banca Examinadora,
no formato dos itens de avaliação do Anexo I.

6.2 O Curriculum vitae deverá ser apresentado em 1 (uma) via, em formato PDF, acompanhado dos correspondentes documentos comprobatórios, na
ordem dos itens de avaliação do Anexo I.

6.2.1 O Curriculum Vitae e a documentação comprobatória deverão ser anexados ao sistema, no ato da sua inscrição deste Processo Sele�vo. 

6.2.2 O candidato deverá entregar com o Curriculum vitae o Anexo I, preenchido, rubricado e em formato PDF, indicando a pontuação pretendida em cada
item.

6.2.2.1 O Anexo I (Formulário de Avaliação de Prova de Títulos) está disponível neste Edital e no endereço: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/wp-
content/uploads/sites/95/2021/06/formulario-avaliacao-PARA-PUBLICAR-1.pdf para download.

6.2.2.2 O Curriculum Vitae e o formulário/anexo preenchido deverão ser enviados em 2 arquivos em formato PDF (um PDF para o Curriculum Vitae com
comprovantes e outro PDF para o formulário/anexo), exclusivamente via Sistema de Inscrições (disponível em: h�ps://sistemas.unifal-
mg.edu.br/app/rh/inscricoes), Aba "Upload" / "Meus Uploads" / "Documentos" / com as seguintes dominações para UPLOAD:

PDF 1: Currículo e Documentação Comprobatória;

PDF 2: Formulário de Avaliação de Prova de Títulos.

6.2.2.3 Os dois documentos do item acima deverão ser enviados impreterivelmente até o término das inscrições.

6.2.2.4 Será desclassificado o candidato que não enviar o Currículo Vitae e pelo menos parte dos respec�vos documentos comprobatórios, ou o enviar em
desconformidade com o estabelecido neste edital.

6.3 Para comprovação dos �tulos, o candidato poderá observar as orientações constantes no Anexo I.

6.3.1 Não é necessária a auten�cação dos documentos comprobatórios em cartório.

6.4 Data prevista para início dos trabalhos da prova de Títulos: 26/07/2021.

 

7 DA PROVA PRÁTICA

7.1 Os critérios de avaliação, normas, a forma de como será realizada a Prova Prá�ca e conteúdos e bibliografias estão descritos no Anexo II.

7.2 Serão convocados para a Prova Prá�ca somente os 10 (dez) candidatos mais bem classificados na 1ª Fase, Prova de Títulos, e que não tenham sido
desclassificados na Primeira Fase. Os demais candidatos serão considerados como reprovados.

 

8 DO JULGAMENTO DAS PROVAS, DA CLASSIFICAÇÃO FINAL, DA APROVAÇÃO E DO RESULTADO FINAL

A) Do Julgamento das Provas

8.1 A avaliação da Prova de Títulos se baseará no Anexo I, cabendo à Banca Examinadora avaliar os �tulos devidamente comprovados.

8.1.1 O candidato com a maior pontuação na prova de �tulos receberá nota 10 (dez) e a pontuação dos demais candidatos será calculada
proporcionalmente.

8.1.2 Será considerado reprovado o candidato que ob�ver pontuação inferior a pontuação de corte na Prova Prá�ca (pontuação mínima para classificação).

8.1.3 A banca examinadora terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para entregar as notas da prova ao setor competente por meio dos Sistemas de Notas e
SEI, que divulgará o resultado em seu sí�o eletrônico.

 

B) Da Classificação Final

8.2 A Classificação Final dos candidatos dar-se-á em ordem decrescente do somatório das notas ob�da(s) na(s) prova(s).

https://www.unifal-mg.edu.br/dips/wp-content/uploads/sites/95/2021/06/formulario-avaliacao-PARA-PUBLICAR-1.pdf
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8.3  Em caso de empate, será aplicado o Art. 27, da Lei nº 10.741/2003. Persis�ndo o empate, o candidato que houver exercido efe�vamente a função de
Jurado no Tribunal do Júri.

8.4 A Classificação Final do certame será publicada no prazo de até 8 (dias) dias úteis após o encerramento das provas, no sí�o eletrônico da DIPS.

 

C) Da Aprovação

8.5 Serão considerados habilitados para o cargo de  Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais os candidatos que ob�verem a nota mínima na prova
eliminatória. Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas ob�das.

 

D) Do Resultado Final

8.6 O resultado do Processo Sele�vo deverá ser publicado no sí�o eletrônico da DIPS.

8.7 O Resultado Final do certame, referente a vaga descrita no Quadro 1, será homologado pelo Reitor e publicado no sí�o eletrônico da DIPS e no Diário
Oficial da União, de acordo com a legislação vigente.

 

9 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DA BANCA EXAMINADORA

9.1 Caberá impugnação ao edital do certame e/ou da Banca Examinadora.

9.1.1 O prazo para impugnação do edital será de até 02 (dois) dias úteis, contados de sua publicação no Diário Oficial da União.

9.1.2 O prazo para impugnação da Banca Examinadora será no primeiro dia ú�l após a sua divulgação;

9.1.2.1 O pedido de impugnação da Banca Examinadora será analisado pela Unidade solicitante, no caso a PRACE, no prazo de até 02 (dois) dias úteis.

9.2 O pedido de impugnação do edital e/ou da Banca Examinadora deverá ser endereçado à Diretoria de Processos Sele�vos - DIPS, mediante requerimento
formal por escrito ao Reitor, acompanhado das respec�vas razões, juntamente com documentos comprobatórios, e deverá ser enviado exclusivamente via
Sistema de Inscrições (disponível em: h�ps://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes/ Aba "Upload" / "Meus Uploads" / "Documentos"
/"Impugnação do Edital", "Impugnação da Banca Examinadora".

9.3 O Reitor decidirá no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento na Reitoria.

9.4 A decisão do pedido de impugnação do Edital e a decisão do pedido de impugnação da Banca Examinadora será publicada no endereço eletrônico 
h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-sele�vo-interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/ rela�vo ao presente certame.

9.5 Não caberá recurso da decisão do pedido de impugnação do Edital e/ou da Banca Examinadora.

9.6 Não serão aceitos pedidos de impugnação por meios diferentes do estabelecido neste Edital.

 

10 DAS VISTAS DAS PROVAS E DOS RECURSOS

A) Das Vistas de Provas

10.1 A Diretoria de Processos Sele�vos – DIPS poderá disponibilizar ao candidato o espelho de suas provas, se solicitado em até 24h após a divulgação do
resultado das provas, desde que o candidato o faça por meio de solicitação impressa, assinada e digitalizada em formato .PDF, que deverá ser
enviado exclusivamente via Sistema de Inscrições (disponível em: h�ps://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes/ , Aba "Upload" / "Meus Uploads"
/ "Documentos" /"Vista de Prova".

10.2. Não será permi�do ao candidato conhecer o conteúdo ou a pontuação individual dos demais candidatos. 

10.3 O acesso às demais informações resume-se à disponibilização de cópias digitais dos documentos redigidos pelo candidato, ou o acesso às gravações.
Não haverá, nesse momento, qualquer espaço para considerações, contraditas, argumentações ou reconsideração pela Banca Examinadora.

 

B) Dos Recursos

10.4 O candidato que pretender interpor recurso deverá observar local, prazos, datas e horários para entrega de documentos previstos neste edital.

10.5 A Diretoria de Processos Sele�vos - DIPS encaminhará as razões do recorrente à Banca Examinadora para manifestação no prazo de até 2 (dois) dias
úteis. Após o recebimento do parecer da Banca Examinadora ou da Diretoria de Processos Sele�vos - DIPS, o Reitor decidirá no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis.

10.6 O candidato interessado poderá interpor recurso contra o resultado de cada prova e contra a classificação final, no primeiro dia ú�l após a divulgação,
das 8h às 17h, endereçado à Diretoria de Processos Sele�vos - DIPS, enviado exclusivamente via Sistema de Inscrições (disponível em: 
h�ps://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes/ , Aba "Upload" / "Meus Uploads" / "Documentos" /  "Recurso contra Resultado da Prova (Títulos e
Prova Prá�ca), "Recurso contra a Classificação Final".

10.7 Não será analisado, em parte ou no todo, recurso com razões que tratem da impugnação do Edital ou da banca ou de fases do certame cujo prazo de
recurso tenha expirado.

10.8 Não caberá recurso de recurso.

10.9 Não caberá recurso contra o Resultado Final. 

 

11 DO CONTRATO E DEMAIS CONDIÇÕES

11.1 É proibida a contratação de candidatos que já tenham �do vínculo com qualquer Ins�tuição Federal de Ensino, antes de decorridos 24 (vinte e quatro)
meses do encerramento de seu contrato anterior, nos termos da Lei nº 8.745/93 e da Lei nº 9.849/99.

11.2 O contrato vigorará pelo prazo de 01(um) ano, podendo ser prorrogado até o limite de 2 (dois) anos, conforme Portaria Interministerial nº 173 de
20/06/2017.

11.3 A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas estabelecerá os documentos necessários à contratação, que deverão ser entregues naquela Pró-Reitoria.

11.4 Se o convocado não comparecer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a entrega da documentação solicitada, a contar da convocação, será
considerado desistente para todos os efeitos e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UNIFAL-MG convocará o próximo classificado e, assim,
sucessivamente.

https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes/index.php?u=2268a335b0bf83fe38878d52cd03a002
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-seletivo-interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/
https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes/index.php?u=2268a335b0bf83fe38878d52cd03a002
https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes/index.php?u=2268a335b0bf83fe38878d52cd03a002
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11.5 A classificação do candidato não assegurará o direito à contratação automá�ca para a vaga para a qual se habilitou, mas apenas a expecta�va de
contratação, observados os prazos e procedimentos constantes da legislação per�nente, a rigorosa ordem de classificação e o prazo de validade do certame,
bem como a disponibilidade orçamentária.

11.5.1 O candidato aprovado será contratado se atender às seguintes exigências:

a) ter sido aprovado no Processo Sele�vo;

b) ter a escolaridade e a �tulação mínimas exigidas para a vaga a que concorre, descrita no Quadro 01;

b.1) Nos termos do Art. 48, da Lei 9.394/1996, os diplomas expedidos por universidades estrangeiras deverão, no caso de graduação, serem revalidados por
universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente.

c) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser portador de visto permanente. A não concessão do visto permanente pelo Ministério da Jus�ça – Polícia
Federal  - acarretará a eliminação do candidato habilitado ao concurso e a convocação do próximo candidato classificado. No caso de ter nacionalidade
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos polí�cos;

d) não estar suspenso do exercício profissional, nem cumprindo outra penalidade disciplinar.

e) não ter sido demi�do do Serviço Público Federal ou des�tuído de cargo em comissão, na forma da legislação vigente;

f) estar em dia com as obrigações eleitorais;

g) estar em dia com os deveres do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino.

 

12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Observando a data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, o prazo de validade do Processo Sele�vo será de 1 (um)
ano, prorrogável por igual período, mediante requisição expressa da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudan�s (PRACE).

12.1.1 O resultado final do Processo Sele�vo será homologado e só poderá ser anulado ou revogado por ilegalidade ou por interesse público.

12.2 No interesse da UNIFAL-MG, o certame poderá ser reaberto quando não houver candidato aprovado, não havendo limitação quanto ao número de
vezes de reabertura.

12.3 O candidato classificado deverá manter seus dados atualizados no Sistema de Inscrições da DIPS, responsabilizando-se por prejuízos decorrentes de sua
não atualização.

12.4 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação e/ou notas, valendo para tal fim a homologação do Resultado
Final do Processo Sele�vo, publicada no Diário Oficial da União.

12.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Sele�vo no
Diário Oficial da União, e no endereço eletrônico h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-sele�vo-interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/

12.6 Será excluído do Processo Sele�vo o candidato que:

I  – fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

II – u�lizar ou tentar u�lizar meios fraudulentos para obter a aprovação própria ou de terceiros, em qualquer fase do certame;

III – agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da Banca Examinadora ou da DIPS;

IV – durante a realização da prova for apanhado em flagrante, u�lizando-se de qualquer meio fraudulento, ou for responsável por falsa iden�ficação
pessoal.

12.7 Ainda que não haja recurso, o Reitor pode avocar toda a documentação do Processo Sele�vo, anulando-o se necessário, caso tenha ciência do
come�mento de alguma irregularidade no seu processamento ou no seu resultado.

12.8 Normas complementares, anexos, editais complementares e quaisquer comunicados que venham a ser publicados integram este Edital e encontram-se
à disposição dos interessados no endereço eletrônico h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-sele�vo-interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/

12.9 No caso de surgimento de vaga, os candidatos classificados no certame poderão ser contratados pela UNIFAL-MG, inclusive para outros campi, no
interesse da Administração, no período de validade do Processo Sele�vo.

12.10 Mais Informações poderão ser ob�das na DIPS pelo e-mail: dips@unifal-mg.edu.br.

12.11 Este Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-sele�vo-
interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/

12.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UNIFAL-MG.

 

 

Prof. Alessandro Antônio Costa Pereira

Reitor em exercício

 

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Antônio Costa Pereira, Reitor em exercício, em 07/07/2021, às 16:36, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0546697 e o código CRC 34C2A9DB.
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https://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-seletivo-interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-seletivo-interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-seletivo-interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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ANEXO I

DA AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

 Formulário de Avaliação da Prova de Títulos

Item Especificação Pontos por Título Pontuação
máxima

Pontuação
indicada pelo
candidato

1 Bacharelado em Letras com habilitação em Tradução e interpretação de Libras -
Língua Portuguesa. 10 pontos 10 pontos  

2 Bacharelado em Libras com habilitação em Tradução e interpretação de Libras –
Língua Portuguesa. 10 pontos 10 pontos  

3 Bacharelado em Tradução e interpretação de Libras – Língua Portuguesa. 10 pontos 10 pontos  

4 Bacharelado em Letras com habilitação em Libras. 10 pontos 10 pontos  

5 Licenciatura em Letras com habilitação em Libras. 10 pontos 10 pontos  

6 Graduação em qualquer área do conhecimento. 3 pontos 3 pontos  

7 Pós-graduação lato sensu (especialização) na área de Libras e/ou Tradução e
Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 2 pontos 4 pontos  

8
Curso de formação profissional em Tradução e Interpretação em Libras/Língua
Portuguesa, reconhecido pelo MEC e pelo Sistema que o credenciou, de no mínimo
180 horas.

2 pontos 4 pontos  

9
Curso de extensão universitária em Tradução e Interpretação em Libras/Língua
Portuguesa, reconhecido pelo MEC e pelo Sistema que o credenciou, de no mínimo
180 horas.

2 pontos 4 pontos  

10

Curso de formação con�nuada em Tradução e Interpretação em Libras/Língua
Portuguesa promovido por ins�tuições de ensino superior, organizações da sociedade
civil e/ou Ins�tuições credenciadas por Secretarias de Educação devidamente
reconhecidas pelo MEC, de no mínimo 180 horas.

2 pontos 4 pontos  

11

Proficiência na tradução e interpretação da Libras-Língua Portuguesa e Língua
Portuguesa-Libras (PROLIBRAS), comprovada por cer�ficado ob�do por meio de
exame promovido pelo MEC, ou por Ins�tuição de Ensino Superior, credenciadas pelo
MEC ou CEE, ou Ins�tuições credenciadas por Secretarias de Educação (CAS).

2 pontos 2 pontos  

12 Curso de atualização e/ou capacitação especificamente sobre tradução e/ou
interpretação de língua(s) de sinais. (mínimo 30 horas).

0,1 ponto por hora
de curso 18 pontos  

13 Par�cipação como Tradutor/Intérprete de LIBRAS em Seminários e/ou Congressos, na
área.

0,6 ponto por
evento 12 pontos  

14

Experiência como Tradutor e Intérprete de LIBRAS em ins�tuições de ensino públicas
ou privadas das Redes Municipal, Estadual e/ou Federal, em turmas de educação
básica (Educação Infan�l, Ensino Fundamental, Ensino Médio)e/ou de ensino
profissionalizante.

0,6 ponto por
semestre 12 pontos  

15 Experiência como Tradutor e Intérprete de LIBRAS em ins�tuições de ensino superior
públicas ou privadas, em cursos de graduação e/ou pós-graduação.

1,5 ponto por
semestre 30 pontos  

16 Diploma/Cer�ficado de Pós-Graduação, em nível de Mestrado. 9,5 pontos 9,5 pontos  

17 Diploma de Pós-Graduação/Cer�ficado, em nível de Doutorado. 10 pontos 10 pontos  

18
Aprovação em concurso ou processo sele�vo público para tradutor/intérprete,
professor ou instrutor na área de Libras, comprovada por meio da publicação em
Diário Oficial ou da Declaração expedida pelo órgão que promoveu o concurso.

2 pontos por �tulo 6 pontos  

 
Nota Total

 
   

NOTA FINAL
  

 

1. Cada �tulo/experiência será considerado uma única vez para efeito de pontuação.

2. Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea da Tabela de Pontuações, serão desconsiderados.

3. Não haverá acumulação de pontos para o cômputo do tempo de experiência ou da atuação em uma mesma função exercida concomitantemente em
uma ou mais ins�tuições, ainda que estas se relacionem às áreas ou atribuições da função.
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ANEXO II

DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

(Critérios de avaliação, normas e a forma de como será realizada a Prova Prá�ca)

 

 Formulário de Avaliação da Prova Prá�ca

Item Especificação Pontuação

1 Fluência na Libras: vocabulário, adequação grama�cal, classificadores, uso do espaço, expressões não-manuais. 5 pontos

2 Interpretação português - Libras. 2,5 pontos

3 Interpretação Libras - português . 2,5 pontos

Total 10 pontos

 

1. Pontuação mínima para aprovação na Prova Prá�ca: 7,0 (sete) pontos.

2. Conteúdos e referências bibliográficas a serem cobrados na realização da Prova Prá�ca:

 

BARBOSA, Heloísa Gonçalves. Procedimentos técnicos da tradução: uma nova proposta. 3ed. Pontes. Campinas, 2020

BRASIL. Casa Civil. Lei n.º 12.319. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS Brasília: 2010.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 9.382.Dispõe sobre o exercício profissional e condições de trabalho do profissional tradutor, guia-
intérprete e intérprete de Libras, revogando a Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010. 2017.

GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola,2009. 87 p.

LACERDA, Cris�na Broglia Feitosa de. Intérprete de Libras em atuação na educação infan�l e no ensino fundamental. Porto Alegre: Mediação, 2009. 96
p

QUADROS, Ronice Müller de. Libras. Parábola. São Paulo,2019. 189 p

QUADROS, Ronice. Müller. O tradutor e intérprete de Libras de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Brasília: MEC/SEE, 2004.

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker.Língua de sinais brasileira: estudos linguís�cos. Artmed. Porto Alegre, 2004. 221 p

 

3. A avaliação do candidato na Prova Prá�ca será exclusivamente por meio de webconferência.

3.1. A convocação, data e horário para a Prova Prá�ca se dará por meio de publicação no site do Processo Sele�vo, no endereço
eletrônico: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-sele�vo-interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/.

3.2. Os candidatos deverão se apresentar, por webconferência, perante a Banca Examinadora, juntamente com documento de iden�ficação oficial original
com foto. A ausência do candidato ou a falta de documento com foto implica a eliminação automá�ca e a sua exclusão da lista de classificados.

3.3. O candidato deverá estar disponível para a webconferência, em data e horário previamente definidos, cumprindo rigorosamente as seguintes
caracterís�cas:

a) Se posicionar em frente à câmera, sendo filmado da cintura para cima, com vestuário adequado (que fiquem expostos, rosto, pescoço, braços,
cabelos e mãos);

b) Sem adereços (óculos escuros, bonés, toucas e outros que possam encobrir cabelos, pescoço, braços e mãos);

c) O candidato deve segurar seu documento de iden�dade original, com foto, na altura do tórax;

d) Em ambiente com boa iluminação para facilitar a visualização;

e) Fundo branco/claro;

f) Sem filtros de edição das imagens;

g) Boa resolução;

h) Boa conexão de internet.

3.4. Informações e detalhes técnicos complementares para a webconferência serão divulgados no endereço: h�ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-
sele�vo-interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/

3.5. A UNIFAL-MG não se responsabilizará por falta de acesso a internet, por movo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação,
conges�onamentos das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica por parte do candidato que impossibilitem realização da
Prova Prá�ca, via webconferência.

 

 

 

ANEXO III
DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

 

1. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

1.1. Das vagas des�nadas ao mesmo cargo e à mesma área deste edital e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do processo sele�vo, 5%
(cinco por cento) serão providas na forma do Decreto nº  9.508/2018.

https://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-seletivo-interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/processo-seletivo-interprete-da-lingua-brasileira-de-sinais/
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1.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 1.1 deste Anexo resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro
número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo.

1.1.2. Uma vez declarada a opção para uma das vagas reservadas para deficiente no ato da inscrição, não será admi�da qualquer alteração posterior.

1.2. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no ar�go 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as
alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do ar�go 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Au�sta), e as
contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Jus�ça (STJ): “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em
concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os disposi�vos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu
Protocolo Faculta�vo, ra�ficados pelo Decreto nº 6.949/2009.

1.3. Ressalvadas as disposições especiais con�das neste edital, os candidatos com deficiência par�ciparão do processo sele�vo em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo das provas, à avaliação/correção e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das
provas, à nota mínima exigida para os demais candidatos, e à todas as demais normas de regência do processo sele�vo.

1.3.1. Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas des�nadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no
processo sele�vo.

1.4. O candidato com deficiência que não enviar cópia do parecer/laudo de equipe mul�profissional e/ou médico, nos termos estabelecidos na alínea “b” do
item 4.5 deste Edital, como meio de comprovação da condição de deficiência, será automa�camente eliminado da modalidade de vaga eventualmente
reservada para pessoas com deficiência.

1.4.1 O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste edital não poderá impetrar recurso em favor de
sua situação.

1.5. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência e optar por concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência que
eventualmente surgir na vigência deste processo sele�vo, se classificado, figurará na lista única com a pontuação e a sua classificação, juntamente com as
dos demais candidatos ao cargo de sua opção, observada a reserva de vagas às pessoas com deficiência de que trata no Decreto 9.508/2018.

1.6. Antes da homologação do Resultado Final do processo sele�vo, a condição de pessoa com deficiência do candidato, se classificado, será confirmada
mediante perícia. Para tanto, o candidato classificado na condição de pessoa com deficiência será convocado a se apresentar a uma equipe
mul�profissional, nos termos do Decreto nº  9.508/2018, composta  por 3 (três)  profissionais  capacitados  e  atuantes  nas  áreas  das deficiências  que  o 
candidato  possuir,  dentre  os  quais  um  deverá  ser  médico,  e 3 (três)  profissionais  da carreira  a  que  concorrerá  o  candidato, que decidirá  sobre  a 
sua  qualificação  como candidato  com deficiência  ou  não,  para  fins  de  reserva  de  vagas, e  de  sua  compa�bilidade  com  o  exercício  das atribuições
do cargo, sendo obrigatória a presença do mesmo.

1.6.1. A convocação para a perícia se dará por meio de publicação no site do processo sele�vo, com indicação de local, data e horário prováveis para
realização da perícia.

1.7. A análise dos aspectos rela�vos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência obedecerá ao disposto no Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.

1.8. A equipe mul�profissional emi�rá parecer conclusivo, observando as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, o con�do no parágrafo
único do art. 5º do Decreto 9.508/2018, a natureza das atribuições e das tarefas essenciais do cargo, a viabilidade das condições de acessibilidade e o 
ambiente  de trabalho na execução das tarefas,  a  possibilidade  de  uso,  pelo  candidato,  de  equipamentos  ou  outros meios que u�lize de forma habitual
e o resultado da avaliação com base no disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 2015, assim como a Classificação Internacional de Doenças
apresentada.

1.9. A decisão final da equipe mul�profissional com o resultado da perícia será soberana e defini�va, sendo publicada na página do processo sele�vo.

1.9.1. Excepcionalmente, quando  a  perícia concluir  que  a  deficiência  não  se  enquadra  nas  categorias  referidas no  item 1.2 deste Anexo, ou  que  a 
deficiência  constatada  não  se  mostra  compa�vel  com o exercício  das  atribuições  do  cargo  (inap�dão),  o  candidato  poderá  solicitar nova perícia, no
prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de divulgação da decisão final da equipe mul�profissional na página do processo sele�vo, que será
realizada pela Junta  Médica Oficial da UNIFAL-MG, a qual dará sua decisão termina�va sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não e
sobre o grau de deficiência, com a finalidade de verificar se a deficiência declarada realmente o habilita a ser contratado para ocupar a vaga reservada para
candidatos em tais condições.

1.9.2. A  Junta  Médica Oficial deverá  apresentar conclusão no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da  realização da perícia, de cuja decisão não
caberá qualquer recurso.

1.9.3 Se a deficiência não restar confirmada, inclusive pela ausência à perícia médica, o candidato será classificado em igualdade de condições com os
demais candidatos da Ampla Concorrência, desde que a sua nota final o habilite para tal.

1.10. A inobservância do disposto nos subitens 1.7 até o 1.9.3 deste Anexo, a reprovação na perícia ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda
do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.

1.11. As vagas definidas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência, por reprovação no processo sele�vo ou na perícia serão rever�das
para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, com estrita observância à ordem classificatória.

1.12. A inobservância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste edital implicará a perda do direito a ser contratado para as vagas reservadas a
deficientes.

1.13 O parecer da equipe mul�profissional/laudo médico apresentado terá validade exclusivamente para este processo sele�vo e não será considerado, em
hipótese alguma, para outros certames, salvo se reapresentado oportunamente pelo candidato, em estrita observância aos prazos e procedimentos
estabelecidos no respec�vo edital.

 

 

 

ANEXO IV

PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

1. A isenção deverá ser solicitada no ato da inscrição, indicando em seus dados cadastrais o Número de Iden�ficação Social (NIS) associado ao candidato,
atribuído pelo CadÚnico. O prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição será de 03 (três) dias corridos, contados a par�r do primeiro dia do período
de inscrição.

2. Considera-se família de baixa renda, de acordo com Decreto nº 6.135/2007, aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou
a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos.

3. O candidato de baixa renda que não possuir o NIS deverá providenciá-lo no Setor de Serviço Social da Prefeitura de sua cidade.
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4. A UNIFAL-MG consultará o Órgão Gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. O candidato somente terá o
seu pedido de isenção deferido se o NIS for validado pelo órgão Gestor do CadÚnico.

5. A Diretoria de Processos Sele�vos - DIPS divulgará, em até 3 (três) dias úteis antes do encerramento das inscrições,  o  resultado da solicitação da isenção.

5.1 Se o pedido de isenção for indeferido, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, observando o prazo constante no Quadro 3 do
Edital.

6. O candidato que �ver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição terá sua inscrição indeferida neste processo
sele�vo.

6.1 Não caberá recurso contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
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