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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL DE ABERTURA  

 
A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação 
vigente, torna público o EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 do Concurso Público nº 03/2022, conforme segue: 
 
 
NO CAPÍTULO 11. DA PROVA PRÁTICA 
 
Exclui-se: 
11.12. A prova prática consistirá: 
a) na apresentação da tradução de um texto (oral ou gravado) em Língua Portuguesa, definido pelo INDEPAC, para Libras. Será 
apresentado, inicialmente, um texto em Língua Portuguesa, para familiarização do candidato. Em seguida, o texto será reproduzido 
novamente e o candidato deverá realizar a tradução simultânea para Libras; e  

b) na apresentação da tradução de um texto (presencial ou gravado) em Libras, pelo INDEPAC, para Língua Portuguesa. Será 
apresentado, inicialmente, um texto em Libras, para familiarização do candidato. Em seguida, o texto será reproduzido novamente 
e o candidato deverá realizar a tradução simultânea para Língua Portuguesa. A tradução de Libras para a Língua Portuguesa será 
instantânea e na forma oral. 
11.12.1. Os candidatos terão uma única tentativa, sem interrupções, para a realização de cada tradução. Não sendo permitidas 
pausas na reprodução do texto fornecido pela Banca. 
11.13. A prova prática terá a duração máxima de 10 (dez) minutos, sendo avaliado:  
11.13.1. Fluência em LIBRAS (0 a 15 pontos) - DESCRIÇÃO: Vocabulário de LIBRAS, uso dos classificadores, uso do espaço e 
expressão facial e corporal. Adequação semântica e sintática. 
11.13.2. Estruturação Textual (LIBRAS) (0 a 15 pontos) - DESCRIÇÃO: Interpretação de texto em Língua Portuguesa/LIBRAS; 
Equivalência textual entre Língua Portuguesa e LIBRAS; Adequação de níveis de registros de vocabulário e de gramática em função 
do nível do público-alvo; Intervalo de tempo adequado entre a sinalização e a fala; Estar de acordo com os preceitos éticos do 
profissional. 
11.13.3. Fluência em Língua Portuguesa (0 a 5 pontos) - DESCRIÇÃO: Vocabulário de Língua Portuguesa; Adequação semântica, 
sintática e pragmática. 
11.13.4. Estruturação Textual (Língua Portuguesa) (0 a 15 pontos) - DESCRIÇÃO: Interpretação de texto em LIBRAS/Língua 
Portuguesa; Equivalência textual entre LIBRAS e Língua Portuguesa; Adequação de níveis de registros de vocabulário e de 
gramática em função do nível do público-alvo; Intervalo de tempo adequado entre a sinalização e a fala; Estar de acordo com os 
preceitos éticos do profissional. 
 
 
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Abertura do Concurso Público nº 03/2022 da Prefeitura do Município 
de Cajamar. 
 
 
Cajamar/SP, 13 de maio de 2022. 
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