Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS CANGUARETAMA

24 de maio de 2021

ANEXO AO EDITAL N° 9/2021-DG/CANG alterado pelo EDITAL Nº 11/2021-DG/CANG

O Diretor-Geral do IFRN-Campus Canguaretama e a COMISSÃO ORGANIZADORA do Processo para seleção de
estagiários regularmente matriculados na Licenciatura ou Bacharelado em Letras Libras ou Cursos superiores em
qualquer área que tenham o certificado de Prolibras ou atuação comprovada como Tradutor e Intérprete de Libras,
conforme Edital nº 09/2021-DG/CANG/IFRN, de 07 de maio de 2021, tornam PÚBLICA a lista de inscrições
confirmadas.

LISTA DE INSCRIÇÕES CONFIRMADAS

CANDIDATAS
CONFIRMADAS

COM

INSCRIÇÕES

HORÁRIO DA PROVA

Janaína Alves Pereira

10h às 10h30

Rayssa Layane Lopes de Lima

11h às 11h30

ORIENTAÇÕES:

A prova prática terá duração de até 30 (trinta) minutos para cada candidato, podendo esse horário se estender em
virtude de problemas técnicos durante a realização da prova, dividida da seguinte forma:
Nos primeiros 5 (cinco) minutos da prova, o candidato utilizará a Língua Brasileira de Sinais para realizar uma
apresentação pessoal, na qual ele deverá se identificar, falar sobre sua formação acadêmica, sobre sua atuação junto
à comunidade de surdos e sobre suas perspectivas de atuação profissional.
No segundo momento, o candidato assistirá a um vídeo, gravado em Língua Brasileira de Sinais, em seguida, ele
assistirá, novamente, ao mesmo vídeo e, então, fará a interpretação simultânea em Língua Portuguesa.
No terceiro momento, o candidato assistirá a um vídeo, gravado em Língua Portuguesa, em seguida, ele assistirá,
novamente, ao mesmo vídeo e, então, fará a interpretação simultânea em Língua Brasileira de Sinais.
O candidato que não comparecer na sala virtual que está sendo realizada a prova prática, no horário estabelecido,
estará automaticamente desclassificado.
O candidato deverá entrar na sala virtual com antecedência de 15 minutos do horário agendado, não sendo admitido
ultrapassar o horário previsto para o início da prova, e deverá estar com os documentos comprobatórios originais de
todos os certificados e comprovantes de experiência profissional.

