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EDITAL Nº 464, DE 02 DEZEMBRO DE 2016 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA PARA O ENCARGO DE PROFESSOR MEDIADOR 
PRESENCIAL – CURSO TÉCNICO EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS 

 

 

1. DA CONVOCAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA 

1.1 De acordo com o item 4.2.4, do Edital nº 478/2016 que retifica o Edital nº 464/2016,  o 

candidato convocado para o encargo de professor mediador presencial do curso técnico em 

Tradução e Interpretação em Libras deverá participar de entrevista classificatória e 

eliminatória para fins de comprovação de proficiência. 

1.2 O candidato participará de entrevista individual realizada por Banca Examinadora 

composta de dois professores de Libras, designada pela Diretoria de Educação a 

Distância/IFNMG, e destinar-se-á a apurar os conhecimentos e a proficiência do candidato 

em Libras. 

1.3 O valor atribuído à entrevista será o resultado da Média Aritmética Simples dos pontos 

atribuídos pelos membros da Banca Examinadora no valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.  

1.4 Critérios de avaliação 

Critério Pontuação 

Fluência em Libras (competência tradutório-interpretativa): 

Léxico; Classificadores; Uso do espaço de sinalização; 
Classificatório 4,0 



 

Expressões Não Manuais; Estruturação textual. 

Interpretação de textos Libras-Português (Verbalização): 

Equivalência textual entre Libras e Português; Adequação 

de níveis de registro de vocabulário e de gramática. 

Classificatório 4,0 

Compreensão visual Classificatório 2,0 

Total 10 

1.5 Os candidatos classificados para compor o cadastro de reserva de vagas devem atingir, 

no mínimo, 7.0 pontos em 10 distribuídos, conforme o item 6.3 deste Edital. 

1.6 A entrevista terá duração de até 10(dez) minutos, será gravada em áudio e vídeo para 

efeito de registro, e estará à disposição dos candidatos para consulta posterior, mediante 

requerimento dirigido à Comissão Responsável pela condução deste processo seletivo. 

1.7 A entrevista será realizada em 09/03/2017, de 16:00 às 16:40 horas, para os candidatos 

da jurisdição de Janaúba (Polo Avançado Nova Porteirinha), 16:50 às 17:30 horas, para os 

candidatos do polo Diamantina, conforme a classificação no referido Processo Seletivo. 

1.8 Os candidatos convocados conforme convocação e cronograma em anexo realizarão 

entrevistas por meio dos aplicativos de videoconferência Google Hangouts. 

1.9 Para participar da entrevista, o candidato deverá encaminhar um e-mail para 

editaisceadifnmg@gmail.com identificando-se e indicando o seu endereço do GMAIL do 

Google para conexão, até às 17:00 horas do dia 08/03/2017. 

Exemplo de e-mail: 

Para: editaisceadifnmg@gmail.com 

Assunto: Entrevista – Edital nº 464, de 02 de Novembro de 2017 

Eu candidato convocado FULANO DE TAL indico como e-mail para realização da 

entrevista prevista pelo Edital nº 464, de 02 de Novembro de 2017, o seguinte e-mail: 

mailto:editaisceadifnmg@gmail.com
mailto:editaisceadifnmg@gmail.com


 

fulanodetal@gmail.com 

Att., 

Fulano de Tal 

 

1.10 O candidato deverá portar documento de identidade na apresentação para entrevista. 

1.11 O resultado final de professor mediador presencial do curso técnico em Tradução e 

Interpretação em Libras com nota da entrevista será divulgado através do endereço 

eletrônico ead.ifnmg.edu.br. 

Janaúba – MG, 06 de março de 2017. 

 

Prof. Antônio Carlos Soares Martins 

Diretor de Educação a Distância – IFNMG 
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EDITAL 464/2016 – PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA ENTREVISTA 

 

CURSO: Técnico em Tradução e Interpretação em Libras 

NOVA PORTEIRINHA 

Classif. Nome Situação 

1º EVANE CELESTINO SILVEIRA CONVOCADO 

 

 


