
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ  

Processo Seletivo Público para contratação temporária de Tradutor/Intérprete da Língua Brasileira 

de Sinais da Universidade Federal do Rio de Janeiro  

Edital nº 567 de 21 de junho 2018 

Convocação para Provas Escrita, Prática e Análise de Títulos 

 

O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias, torna públicos aos candidatos o horário e o local de realização das Provas 

Escrita, Prática e Entrega de Títulos referente Processo Seletivo Público para contratação 

temporária de Tradutor/Intérprete da Língua Brasileira de Sinais da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, regido pelo Edital nº 405 de 30 de maio de 2018, publicado no Diário Oficial da União nº 

109 de 08 de junho de 2018 e suas retificações.  

 

1. Da Prova Escrita: 

 

1.1. A Prova Escrita da Opção de vaga NS-101 será aplicada no dia 24 de junho de 2018, com 3 

horas de duração.  

 

1.2. A prova será realizada no seguinte local:  

UFRJ – Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais (INCE)  

Av. Athos da Silveira Ramos, nº 274 – Prédio do CCMN – Cidade Universitária – Ilha do Fundão – 

Rio de Janeiro – RJ UFRJ – Anfiteatro Maria Irene Melo. 

 

1.3. Os portões de acesso ao local de aplicação das provas serão abertos às 13 horas e serão 

fechados, impreterivelmente, às 14 horas, horário oficial de Brasília, e as provas terão início 

imediato.  

 

1.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar a prova com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) minutos do horário previsto para o início das provas, munido de caneta 

esferográfica de corpo transparente, de tinta indelével preta ou azul e de documento oficial de 

original de identidade, contendo fotografia e assinatura. Será exigida a apresentação do documento 

original, não sendo aceitas fotocópias, ainda que autenticadas.  

 

 

2. Da Prova Prática: 

 

2.1. A Prova Prática da Opção de vaga NS-101 será aplicada nos dias 25 a 26 de junho de 2018, 

com tempo de duração e critérios estabelecidos no Anexo IV do Edital nº 405/2018.  

 

2.2. A prova será realizada no seguinte local:  

UFRJ – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN)  

Av. Athos da Silveira Ramos, nº 274 – Bloco F – Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Rio de 

Janeiro – RJ, Bloco F, 3º Andar, nas salas: 

a) Dia 25/08/2018: Salas F3-05 e F3-11. 

b) Dia 26/08/2018: Salas F3-07 e F3-15. 

 

2.3. Cada candidato deverá verificar no sítio eletrônico do concurso público em tela a data, o 

horário, o tempo de duração e as orientações para a realização da sua prova prática, em listagem 

nominal. 

 

2.4. A Comissão Executiva do Concurso fornecerá todo o material de prova, que será recolhido ao 

final, sendo vedado ao candidato deixar o local com qualquer tipo de anotação. 



 

 

3. Da Entrega dos Títulos: 

 

3.1. Os candidatos que desejarem entregar seus documentos deverão imprimir e preencher o modelo 

do Formulário de Apresentação de Títulos correspondente à Opção de vaga NS-101, disponível no 

sítio eletrônico do concurso, e entregá-lo juntamente com sua documentação no período e local 

abaixo indicados.  

 

3.2. As orientações referentes à entrega dos documentos para análise dos títulos constam no Anexo 

V do Edital 405/2018. 

 

3.3.  A entrega da documentação será realizada no seguinte local: 

UFRJ – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN)  

Av. Athos da Silveira Ramos, nº 274 – Bloco F – Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Rio de 

Janeiro – RJ Hall do Auditório Roxinho, nos dias e horários: 

a) Dia 24/06/2018: Das 8:00h às 12:00h. 

b) Dias 25 e 26/06/2018: Das 10:00h às 16:00h. 

 

 

ROBERTO LEHER 

Reitor 

 


