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EDITAL do PSS nº 02/2016 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA PRÁTICA 

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

torna público o Resultado dos recursos apresentados pelos candidatos contra 

o resultado da prova prática referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 

02/2016 para contratação temporária de Tradutores / Interpretes e 

Instrutores de Libras. 

 

RUBIVÂNIA ANDRADE DE CARVALHO 

Inscrição: 42390 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e entendeu 

que o referido recurso não procede, uma vez que os avaliadores componentes 

das Bancas Examinadoras foram selecionados pela competência e 

experiência profissionais na área em que atuam, independente dos seus 

locais de trabalho e/ou exercício das suas atividades. 

Quanto aos candidatos participantes do processo, é importante frisar 

que as inscrições para o PSS são abertas a todos, no entanto, só foram 

classificados na primeira fase e, consequentemente, habilitados a fazerem a 

prova prática, aqueles que possuíam a titulação ou pré-requisito mínimo 

exigidos no edital. 

Quanto à solicitação de uma nova prova prática para todos os 

candidatos, esclarecemos que, como todos os processos seletivos, existem um 

planejamento, ações e prazos que precisam ser cumpridos, impossibilitando 

a realização de uma nova prova. 

No tocante aos questionamentos sobre os candidatos que tinham 

alguma relação de proximidade com algum integrante da banca, se na 

distribuição das bancas para realização das provas práticas os candidatos 

ficassem numa banca que era composta por algum integrante nesta 

condição, estes candidatos tinham suas bancas trocadas. 

Em relação ao questionamento da candidata sobre alguns dos 

candidatos que obtiveram notas, considerada por ela “muito altas”, a 
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comissão informa que as notas foram obtidas conforme os desempenhos 

individuais dos candidatos no momento da avaliação, uma vez que todos 

foram julgados sob os mesmos critérios de avaliação e níveis de 

imparcialidade. 

 

LAÍS HELENA BISPO DE OLIVEIRA 

Inscrição: 42409 

Resultado: Deferido Parcialmente 

A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e informa 

que no resultado definitivo constará o tempo utilizado por cada candidato 

para realização da prova prática. 

Quanto à solicitação de uma nova prova prática para todos os 

candidatos, esclarecemos que, como todos os processos seletivos, existem um 

planejamento, ações e prazos que precisam ser cumpridos, impossibilitando 

a realização de uma nova prova. 

 

CÉZAR AUGUSTO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Inscrição: 42403 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pelo candidato e comunica 

que, de acordo com o item 6.4.2.1, a prova prática consistiria da 

apresentação de uma aula, e o candidato seria AVALIADO por meio de uma 

BANCA EXAMINADORA. Quanto à filmagem, de acordo com o item 

6.3.3.6, a prova prática poderia ser filmada apenas por questões de 

segurança e/ou eventuais necessidades futuras. 

Quanto ao questionamento sobre utilizar o plano de aula na 

apresentação, de acordo com o item 6.4.2.4, não foi permitida a utilização de 

recursos didáticos na prova prática, portanto, a micro aula foi ministrada 

utilizando somente a Libras. 

Sobre o tempo de realização das provas, a comissão informa que no 

resultado definitivo constará o tempo utilizado por cada candidato para 

realização da prova prática. 
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Em relação ao questionamento sobre os profissionais integrantes das 

Bancas Examinadoras, este não procede, uma vez que os avaliadores 

componentes destas Bancas foram selecionados pela competência e 

experiência profissional na área, independente dos seus locais de trabalho 

e/ou exercício das suas atividades. 

 

ALISSON DOS SANTOS FARIAS 

Inscrição: 42382  

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pelo candidato e esclarece 

que a fluência em Libras foi avaliada a partir do desenvolvimento da 

competência mínima necessária ao ato interpretativo, dentre ela a 

competência linguística. Neste quesito, observou-se que o candidato 

apresenta omissões e acréscimos que destoam do objetivo principal do texto, 

ressaltando ainda que o ato de interpretar não significa transformar o léxico 

e sim vesti-lo adequadamente para a outra língua. 

Outro item analisado foi o uso inadequado do parâmetro semântico 

“Expressão Facial”, que no caso do candidato, comprometeu o entendimento 

do sentido real do texto. 

Já o ritmo discursivo apresentou fragmentos e não seguiu 

coerentemente a intenção do locutor. 

Em relação ao desmembramento da sua nota, como questionado pelo 

candidato, seguem a respectivas pontuações em cada item. Fluência na 

Libras: 20 (vinte) pontos; Interpretação de textos Português/Libras: 11,5 

(onze virgula cinco) pontos; Interpretação da Libras/Língua Portuguesa: 20 

(vinte) pontos. 

 

 

Aracaju, 11 de novembro de 2016. 

Comissão de Avaliação. 


