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SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS 
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FADERS – ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 
 

EDITAL Nº 12/2021 - FADERS 

 

O Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS COM 

ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL- FADERS, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a divulgação da lista de resultados definitivos (pontuação), a divulgação da 

data, o horário e o local de realização da Prova Prática e dá outras informações.  

 
1. LISTA DE RESULTADOS DEFINITIVOS (PONTUAÇÃO)  

1.1 O Anexo Único deste Edital divulga a lista de resultados definitivos da Prova Objetiva, que 

está à disposição dos interessados na Internet, no endereço: http://www.inqc.org.br .   

 

2. CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA  

 
2.1 DATA DA PROVA PRÁTICA: 19 de março de 2022 (sábado). 

 

2.2 TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA PRÁTICA: 40 minutos para cada candidato (2 etapas). 

 

2.3 LOCAL E HORÁRIOS DA PROVA PRÁTICA 

As provas serão realizadas em Porto Alegre, na EEEM para Surdos Professora Lilia Mazeron, 

situada na Rua Morretes nº 222, bairro Santa Maria Goretti e nos horários abaixo estabelecidos: 

 

Inscrição Nome Hora 

58017 Lucas Ariel Magnus Fialho 08:00 

58027 Ana Darlin Pavão da Cunha 08:50 

58298 Jéssica Camila Silva de Fraga 09:40 

58249 Sandra Cardoso de Lima Escobar 10:30 

58340 Andrei Monteiro Gomes 11:20 

58029 Halina Suchecki Barnet 13:00 

58043 Sharon Leonel da Costa 13:50 

 

2.3.1 Chegar com antecedência mínima de 30 minutos.  

 
2.4 INSTRUÇÕES: Cargo de Agente Institucional- Intérprete de Língua Brasileira de Sinais 

2.4.1  A Prova Prática consistirá em avaliar a experiência e conhecimentos técnicos do candidato 

na  tradução e interpretação e se constituirá de 02 (duas) etapas: 

1. Do Português Oral para Libras (30 pontos). 

2. Da Libras para o Português Oral (30 pontos). 

 

2.4.2 O candidato deverá traduzir e interpretar um vídeo com som e/ou imagem que deverá ser 

cumprido dentro das especificações estabelecidas.  

 

2.4.3 Para cada uma das etapas 1 e 2 será sorteado um dos vídeos que será utilizado pelo 

candidato na realização da Prova Prática, do qual será lavrado uma ata. 

 

http://www.inqc.org.br/


 2.4.4 Tempo de prova: Será dado um tempo máximo de 20 (vinte) minutos para cada etapa e para 

cada candidato realizar a sua prova.  

 

2.4.5 Ao dar início a Etapa 1 e 2, o candidato sorteará um dos vídeos listados abaixo para a 

realização da Prova Prática de interpretação do Português/Libras e Libras/Português.  

 

2.4.6 O vídeo sorteado será reproduzido conforme o trecho indicado na lista abaixo, respeitando 

o tempo máximo de prova conforme estipulado no item 15.8, do Edital (tempo máximo de 20 

(vinte) minutos para cada etapa).  

 

Seguem os links para estudo de Português para Libras (Etapa 1) a serem utilizados no dia 

de aplicação da prova:  

Prova 1 - Divulgação do mapa do Distanciamento Controlado 25 09 
Disponível em: https://youtu.be/f1Gfp8S1Buc  
 
Prova 2 - Divulgação do mapa do Distanciamento Controlado 25 09 
Disponível em: https://youtu.be/BHi7bvfipn8  
 
Prova 3 -  Eduardo Leite fala sobre a Reforma Estrutural do Estado 
Disponível em: https://youtu.be/b44KgnXBV_U  
 
Prova 4 -  Eduardo Leite fala sobre a Reforma Estrutural do Estado 
Disponível em: https://youtu.be/V1ZWu2bg92I  
 
Prova 5 -  Eduardo Leite fala sobre a Reforma Estrutural do Estado 
Disponível em: https://youtu.be/ESScX6VFUjE  
 
Prova 6 -  Live de atualizações coronavírus 22 02 
Disponível em: https://youtu.be/BOdyRcOvOFw  
 
Prova 7 -  Live de atualizações coronavírus 22 02 
Disponível em:  https://youtu.be/aukghSUOZ38  
 
Prova 8 - Live de atualizações coronavírus 22 02 
Disponível em: https://youtu.be/iMjL4RlFg6Y  
 
Prova 9 -  Live de atualizações coronavírus 22 02 
Disponível em: https://youtu.be/FWJ2LOFnbQY  
 
Prova 10  - Live de atualizações coronavírus 22 02 
Disponível em: https://youtu.be/W0BAhXs1F8A  
  
Prova 11 -  Live de atualizações coronavírus 22 02 
Disponível em: https://youtu.be/1SMvoT70F-0  
 
Prova 12 -  Live de atualizações coronavírus 22 02 
Disponível em: https://youtu.be/GdBPuc6GaDI   
 
Prova 13 - Governo apresenta estratégia de lotação dos 860 novos PMs 
Disponível em: https://youtu.be/3YEJkDDNV64  
 
Prova 14 - Governo apresenta estratégia de lotação dos 860 novos PMs 
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Disponível em: https://youtu.be/gYV4KowhDwk  
 

Seguem os links para estudo de Libras para Português (Etapa 2) a serem utilizados no dia de 

aplicação da prova:  

Prova 1 - Dia dos cães 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D412PffdyLY   
 
Prova 2 - Programa Festa 55 anos da SSRS 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jQyWxuNNrG8  
 
Prova 3 - Café 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=INsYI40E-Xw  
 
Prova 4 - Jogo Baleia Azul 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ntHz270CsJg   
 
Prova 5 - DETRAN 
Disponível em: https://youtu.be/oEbOSNuHvGs  
 
Prova 6 - Água 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MmJFSj76E4w  
 
Prova 7 - Laçador 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NtBihUaiPfc  
 
Prova 8 - Cristo Redentor  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=j16mENUzww8   
 
Prova 9 - Dia dos Surdos 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0JoPvgHcim4  
 
Prova 10 - Dia dos pais em LIBRAS 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ExJj8eGD2gA  
 
Prova 11 - Dia dos Trabalho em Libras 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TYgrklniIME  
 
Prova 12 - Carro usado x novo 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rLCXyAyya7w  
 
Prova 13 - Lúpus 
Disponível em: https://youtu.be/r8gKI9VLjNg   
 
Prova 14 - Voltagem  
Disponível em: https://youtu.be/rnv3FtfpUGc   

 

2.4.7 Critérios de Avaliação da Prova Prática: 

 

a) Comportamento condizente com o Código de Ética do Tradutor Intérprete de Libras. 
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b) Fluência em Libras: vocabulário diversificado em Libras; uso de Classificadores; uso do espaço 

de forma adequada; uso adequado da expressão facial; clareza; estruturação textual; uso do espaço 

anafórico; uso de classificadores; adequação do discurso para linguagem formal.   

 

c) Fluência em Português: vocabulário diversificado em Português; clareza; estruturação textual; 

adequação do discurso para linguagem formal; coesão.   

  

d) Tradução e interpretação Libras-Português/Português-Libras: Equivalência textual entre Libras 

e Português/Português e Libras; adequação de níveis de registro de vocabulário e de gramática; 

estratégias de interpretação adequadas à modalidade da língua; adequação contextual; entonação 

da voz e uso do espaço.  

  

3. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

3.1 O candidato deverá comparecer na data e no local da prova com, pelo menos, 30 (trinta) 

minutos de antecedência do horário de início desta para fins de identificação. 

 
3.2 Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário 

fixado no edital.  

 
3.3 O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, um documento oficial com foto para 

identificação. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 

Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, pelos Corpos 

de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 

(ordens, conselhos, entre outros); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; Carteira de 

Trabalho; e Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo aprovado pelo art. 159 da Lei 

Federal no 9.503/1997), conforme subitem 14.5 do Edital nº 01/2021.  

 
3.4 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 

eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais 

sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

 
3.5 Após a identificação dos candidatos, estes permanecerão à espera de sua vez de realizar a 

prova. Não será permitido que os candidatos se afastem do local que lhes for designado, a não ser 

acompanhados de fiscal. 

 
3.6 É vedado o consumo de alimentos durante a execução das provas, salvo com atestado médico 

apresentado no momento da aplicação da prova, sendo o consumo realizado fora da sala de provas. 

 

3.7 Os bebedouros da escola estarão desligados. Os candidatos poderão levar sua própria garrafa 

com água, bem como álcool em gel, para uso individual, durante a prova, desde que estejam 

armazenados em embalagem transparente e sem rótulo. 

 

3.8 Não será admitida a permanência de acompanhantes do candidato, ou de pessoas estranhas à 

Prova Prática, no local de realização das provas.  

 

3.9 Em virtude da pandemia de Corona Vírus será obrigatório o uso de máscara para entrar no 

prédio e na sala de aplicação das provas. Serão tomadas todas as medidas necessárias e legais 

para o cumprimento das exigências relacionadas à proteção dos candidatos e fiscais durante a 

aplicação da prova. O candidato que se negar a cumprir quaisquer das orientações/exigências será 

impedido de realizar a prova e desclassificado.  



 
3.10 O candidato ao terminar a Prova Prática, deverá se retirar do local de aplicação da prova 

afim de não prejudicar o andamento do processo avaliatório, bem como não intervir 

psicologicamente na avaliação do próximo candidato. 

 

3.11 Os candidatos devem apresentar-se no dia da prova, cientes de todos os procedimentos 

contidos no Edital nº 01/2021. 

 

 

 
 

Porto Alegre/RS, 08 de março de 2022. 

 
 
 

Marco Antônio Lang, 

Diretor-Presidente –FADERS. 

 


