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EDITAL Nº 308/DDP/2014
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA, em exercício, no uso de suas atribuições, torna pública a complementação do
Edital nº. 299/DDP/2014, publicado no Diário Oficial da União de 10/11/2014, Seção 3, página
104, conforme especificado a seguir:
1 Todas as etapas do processo avaliativo do concurso do Departamento de Artes e Libras, do
Centro de Comunicação e Expressão, para o campo de conhecimento de
Linguística/Letras/Estudos da Tradução/Linguística Aplicada serão realizadas em Língua
Brasileira Sinais – Libras.
2 Estabelecer a forma e os procedimentos da prova escrita:
2.1 Será realizada no Laboratório de Tradução e Interpretação de Línguas de Sinais, localizado
na sala 215, do prédio A, do Centro de Comunicação e Expressão.
2.2 Em caso de número de inscritos maior que 12, o departamento poderá dividir o total de
inscritos em grupos.
2.3 No caso previsto no item 2.1, a prova escrita será realizada em períodos ou dias diferentes,
definidos nos cronogramas dos concursos.
2.4 No caso da prova escrita ser realizada em períodos ou dias diferentes, serão sorteados dois
itens do conteúdo programático da prova para cada grupo.
2.5 O sorteio para cada grupo deverá ser feito considerando todos os itens do conteúdo
programático definido no Edital 299/DDP/2014.
2.6 Os candidatos terão quatro horas para a elaboração de um vídeo, gravado em DVD,
disponibilizado pelo Departamento de Artes e Libras, com duração entre 10 e 15 minutos,
versando sobre os itens sorteados.
2.7 Ao final da prova, os candidatos deverão entregar o DVD com o vídeo filmado em libras,
juntamente com as anotações utilizadas, que serão colocados em um envelope individual, lacrado
e rubricado por todos os membros da banca.
3 Devem ser considerados, para efeito dos concursos, os demais itens do Edital 299/DDP/2014
que não tratam dos especificados neste Edital.
Florianópolis, 27 de novembro de 2014.
Michele Amorim Lima Henriques
Edital nº 308/DDP/2014, de 27 de novembro de 2014
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