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O Diretor Geral do Câmpus Catanduva torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e 

o local para a realização da Prova Prática.  

            

Câmpus: Catanduva  Área: Técnico Especializado em Linguagem de Sinais  

A prova será: 
 
Através de videoconferência (gravada). 

Data: 
                                            

25/08/2021       
              

Orientações:  

*A prova será no horário estipulado para cada candidato. 
*Duração máxima de 30 minutos para prova prática e será composta de três partes: 
a. Na primeira, o candidato deverá realizar uma apresentação pessoal, em LIBRAS, na qual deverá 
fazer sua identificação. A banca fará arguições sobre a sua formação, a respeito da junto a 
comunidade surda e sobre suas possibilidades de atuação na instituição do referido Processo 
Seletivo. Tempo Máximo: 10 (dez) minutos; 
b. Na segunda parte, o candidato, inicialmente, assistirá a um vídeo, gravado em LIBRAS. Em 
seguida, ele assistirá novamente ao vídeo e fará a tradução simultânea para a Língua Portuguesa. 
Tempo Máximo: 10 (dez) minutos; 
c. Na terceira parte, o candidato, inicialmente, assistirá a um vídeo, gravado em Língua Portuguesa 
modalidade oral. Em seguida, ele assistirá novamente ao vídeo e fará a interpretação simultânea 
para a LIBRAS. Tempo máximo: 10 (dez) minutos. 
*O candidato que não comparecer na videoconferência, no dia e horário da prova, será 
automaticamente desclassificado. 
* O candidato deverá estar conectado na plataforma Teams indicada, no dia e horário 
determinados, para a prova prática com, no mínimo, 10 (dez) minutos de antecedência, 
apresentando à comissão organizadora documento oficial de identificação. Caso não esteja 
conectado na plataforma no período determinado, será considerado ausente e 
desclassificado do processo seletivo.  Porém, o candidato somente será autorizado a entrar 
na plataforma, após a saída do candidato anterior.  

  O candidato deverá entrar com, no mínimo, 10 (dez) minutos de antecedência e deverá 
aguardar a sua liberação pela Banca Examinadora. 
* É de inteira responsabilidade do candidato, o acesso à internet e a plataforma para participação 
nessa etapa do processo. O IFSP não se responsabilizará por problemas técnicos. 
* Segue no final do formulário as instruções para acessar a plataforma Teams. 

            
 
Inscrições e Recursos Deferidos 

    

            

Horário Nome do Candidato 

09h00 ISADORA MARIA DE SOUZA 

09h40 JULIANA KATIUCIA DIAS 

10h20 PATRICIA PEREIRA ANGULO VILARINHO 

 
Inscrições e Recursos Indeferidos 
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Nome do Candidato 

PEDRO ENRIQUE NUNES LIMA 

 
 
Data: 23/08/2021 

 
                                                                           
 
                                                                             
________________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Diretor Geral do Campus 

 
 

1. Clicar sobre o link da reunião; 
2. Escolher de acordo com a imagem abaixo o tipo de acesso desejado;  

 
 

3. Se for em um dispositivo móvel, a primeira opção será substituída para 
baixar a versão compatível com o dispositivo. 
Ter o aplicativo instalado no dispositivo móvel ou no PC é recomendado, 

mas existe a opção de participar da reunião direto pelo navegador, sem 
precisar instalar o aplicativo. Caso o aplicativo já esteja instalado no dispositivo, 
é só utilizar a opção de abrir o link direto no Teams. 

Obs.: Recomendado utilizar o Google Chrome. 
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