
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

CAMPO LIMPO PAULISTA 

 

 

  
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2018 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA 

 

A Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista , torna pública a CONVOCAÇÃO dos 

candidatos habilitados na Prova Objetiva do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2018 para a 

realização da Prova Prática , do cargo de Intérprete – Educação Básica (LIBRAS), conforme as 

instruções a seguir: 

Data: 18 de novembro de 2018. 

Horário: Abertura do Portão às 09:00 horas ; Fechamento do Portão às 09h30min.  

Local:  EMEF Dr. Francisco Monlevade 

            Rua Maria do Carmo Cardoso, 11 - Vila C ardoso 

 Campo Limpo Paulista, SP. 

 

A lista contendo os candidatos habilitados para a realização da prova prática, segue abaixo: 

Cargo: 201- INTERPRETE - EDUCAÇÃO BÁSICA (LIBRAS) 
Inscr. Nome do Candidato Documento  
002477 ADRIELIS RIBEIRO VIANA DA SILVA 256871474 

001611 GIOVANNA MIGUEL LIMA BRANDÃO 364546499 

001718 NELI DE PAULA DIAS 195165561 

003339 SUELLEN MONTOYA MACHADO MARTINS 439263268 

Atenção: 

Conforme disposto no Edital de Abertura, a pontuação obtida na prova prática será somada ao total de pontos 
obtidos na prova escrita objetiva. 

As avaliações das provas práticas têm por objetivo auferir a Capacidade Técnica e Agilidade através do 
desenvolvimento de tarefas propostas, compatíveis com as atribuições das funções, obedecidos os seguintes 
critérios mínimos: 

Intérprete - Educação Básica (LIBRAS) 

- Demonstração de fluência em LIBRAS. 

- Capacidade de apresentar-se utilizando adequadamente expressão facial e corporal. 

- Execução da orientação fornecida pelo avaliador no tempo determinado.  

A duração da prova prática de Intérprete - Educação Básica (Libras), será de 05 (cinco) minutos para cada 
participante. 



Todos os candidatos são convocados na mesma data, local e horário e permanecerão em sala reservada, 
sem comunicação com a sala onde serão realizadas as provas práticas. 

Os candidatos que estiverem na sala reservada não poderão se utilizar de telefone celular ou qualquer 
aparelho eletrônico. 

Os candidatos deixarão o local de aplicação à medida que se submeterem ao teste, sem qualquer 
comunicação entre os candidatos que ainda estiverem aguardando na sala reservada. 

Na prova prática o candidato deverá fazer a tradução de um texto (gravado em áudio) em Língua Portuguesa 
para LIBRAS. 

A tradução se dará de forma simultânea. 

Não será permitido ao candidato ouvir o áudio antes de sua tradução. 

Os candidatos farão uma única tentativa, sem interrupções, para a realização da prova. 

A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos. 

Será considerado habilitado o candidato que obtiver no mínimo 5 pontos, sendo os demais excluídos do 
Processo Seletivo independente da nota obtida na prova escrita objetiva. 

Somente prestará a prova prática o candidato que se apresentar dentro do horário estabelecido neste Edital 
de Convocação e estiver munido do documento de identidade. 

Não será permitido aos candidatos, sob qualquer pretexto, realizar as avaliações após o horário e local pré-
estabelecido neste Edital de Convocação. 

Não haverá repetição da prova prática ou aplicação em outra data diferente daquela divulgada neste Edital 
de Convocação.    

Aplica-se à prova prática o disposto no capítulo referente à prova objetiva do Edital de Abertura, no que 
couber. 

 

 

Campo Limpo Paulista, 09 de novembro de 2018. 

 

 
Roberto Antônio Japim de Andrade 

Prefeito Municipal 

 


