PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2020 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
ERRATA 002/2020
O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para
conhecimento e esclarecimento dos interessados, que fará as seguintes alterações no Edital do Concurso Público
003/2020:
1º) Inclusão de Prova Prática de caráter Eliminatório e Classificatório para os cargos de Tradutor e
Intérprete de LIBRAS Educacional e Professor de LIBRAS/Instrutor de LIBRAS.
DA PROVA PRÁTICA:
1. Para a Prova Prática serão convocados, segundo classificação, os candidatos habilitados na Prova Objetiva
e Prova Discursiva para os cargos de Tradutor e Intérprete de LIBRAS Educacional e Professor de
LIBRAS/Instrutor de LIBRAS.
2. A pontuação máxima, nesta etapa será de 7 (sete) pontos.
3. O candidato convocado para a prova prática deverá comparecer em seu local para realização da mesma
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos portando documento original com foto, nos termos do item
11 e 11.1 do Capítulo VI deste Edital.
4. Será eliminado do concurso o candidato que faltar a realização do exame.
5. A prova prática terá a escala de pontuação de 0 (zero) a 7 (sete), admitindo-se notas inteiras ou com
variações de 0,5 (zero vírgula cinco) pontos.
6. A prova prática para o cargo de Professor de Libras/Instrutor de Libras e Tradutor e Intérprete de Libras
Educacional consistirá na apresentação pessoal de, no máximo 3 (três) minutos, com a tradução de um vídeo
em Língua Portuguesa para Libras de, no máximo, 4 (quatro) minutos, e de um vídeo em Libras para a
modalidade oral da Língua Portuguesa, de, no máximo, 4 (quatro) minutos, avaliada com base nos seguintes
critérios de avaliação:
DESCRIÇÃO
PONTOS
Apresentação e identificação pessoal
01
Fluência na Língua Portuguesa e Libras
02
Competência tradutória: equivalência textual entre Libras e
02
Língua Portuguesa e vice-versa
Habilidade em reconhecer e adaptar o discurso ao gênero
01
textual apresentado
Respeito aos critérios éticos relativos a atuação
01
profissional do intérprete de Libras
TOTAL DE PONTOS
07
7. O candidato deverá:
a) Assistindo um vídeo em Libras deverá fazer a tradução para Língua Portuguesa (na Modalidade Oral)
simultaneamente.
b) Assistindo o vídeo em Língua Portuguesa (na Modalidade Oral), o candidato deverá fazer a tradução em
Libras simultaneamente.
8. Os vídeos serão exibidos duas vezes, durante o tempo de realização da prova.
9. Os candidatos não poderão assistir a execução das provas práticas de seus concorrentes e para garantir a
lisura e a segurança do certame a prova prática
10. Somente será permitida a presença na sala de execução da prova prática de pessoas da equipe de
organização do certame, membros da banca examinadora e o candidato a ser avaliado.
11. Será considerado classificado o candidato que obter no mínimo 50% da pontuação total da Prova Prática.
12. A convocação para a Prova Prática ocorrerá dia 01 de junho de 2020.
13. As Provas Práticas ocorrerão na cidade de Altamira-PA, na data provável de 07 de junho de 2020.
14. O Resultado da Prova Prática será divulgado no site da Organizadora na data provável de 08 de junho de
2020.
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15. Após a publicação do Resultado da Prova Prática abrir-se-á prazo de 3 dias corridos para recurso.
16. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso.
17. O candidato considerado desclassificado nesta Etapa estará ELIMINADO do certame.
2º) Capítulo VII, item 3b, onde se lê:
3b) Obtiverem o mínimo de 40% (quarenta por cento) de pontos em qualquer dos conteúdos que compõem
a prova objetiva, e;
Leia-se: (alteração em negrito)
3b) Obtiverem o mínimo de 40% (quarenta por cento) de pontos em cada um dos conteúdos que compõem
a prova objetiva, e;
Ficam mantidos os demais termos do Edital. Esta ERRATA integra o Edital respectivo, para todos os efeitos
legais, sendo publicado no Mural da Prefeitura e no site da Organizadora.

Altamira - PA, 07 de fevereiro de 2020.

Domingos Juvenil Nunes de Sousa
Prefeito Municipal
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