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CHAMADA PÚBLICA CEX/FE nº 01/2020  

 

Chamada pública para seleção 

simplificada de Tradução e 

interpretação em Libras/Língua 

Portuguesa, a fim de atuação na 

Semana Universitária – SEMUNI 

2020, no âmbito da Faculdade de 

Educação da Universidade de 

Brasília - UnB 

 

 

 

1. O OBJETO  

A Coordenação da Extensão da Faculdade de Extensão – FE/UnB torna pública 

a chamada para serviço de Tradução e interpretação em Libras/Língua 

Portuguesa com atuação exclusivamente em atividades referentes a Semana 

Universitária 2020 da Faculdade de Educação - FE, no período de 21 a 25 de 

setembro de 2020, de forma totalmente remota nas modalidades ao vivo ou 

gravadas. 

 

 

2. DOS REQUISITOS DO(A) TRADUTOR/A E INTÉRPRETE DE LIBRAS 

2.1. Tradutores e intérpretes de Libras, preferencialmente com formação em 

Pedagogia. 

2.2. Fluência em Libras, conhecimento de temáticas do campo da Pedagogia. 

2.3. Ter disponibilidade de 11 horas (onze horas), no período de 21 a 25 de 

setembro de 2020, para realizar as atividades de tradução e intérprete de 

Libras, necessárias à execução da Semana Universitária 2020 da Faculdade 

de Educação 2020, de forma remota, em revezamento de turnos (matutino, 

vespertino, noturno). 

2.4. Preferencialmente estudante ou egresso de curso de graduação da 

Universidade de Brasília da área de Pedagogia. 
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2.5. Não ser parente consanguíneo de integrantes da comissão SEMUNI FE- 2020 

até 2ºgrau.  

2.6. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos 

compromissos assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas. 

 

3. DAS ATIVIDADES 

 

Interpretação em Libras de histórias infantis; Interpretação de palestras, 

conferências e oficinas pedagógicas promovidas na Semana Universitária da 

Faculdade e Educação 2020, em modo virtual. 

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

 

4.1.  As inscrições serão online, via email, durante o período de 11 a 16 de 

setembro de 2020; 

4.2. No corpo do e-mail deverá conter: 

4.2.1. Nome completo; 

4.2.2. Curso de graduação e instituição; 

4.2.3. CPF; 

4.2.4. Turnos que deseja atuar; 

4.2.5. Telefone; 

4.2.6. Breve apresentação sobre sua experiência como interprete de 

Libras/Português e da trajetória acadêmica; 

 

4.3.  A/O candidata/o deve enviar seus dados para a seleção via e-mail: 

extensaofe@tutanota.com, com o assunto INTÉRPRETE DE LIBRAS 

SEMUNI 2020; 

 

4.4.  No dia 17 de setembro de 2020, no período de 10h às 12h30min serão 

selecionados, por meio de entrevistas em Libras - de forma remota, 02 

Tradutores e Intérpretes de Libras, para atuação durante a Semana 

Universitária da Faculdade de Educação 2020; 
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4.5. As informações a respeito da entrevista tais como plataforma online, horário de 

cada candidato/a serão encaminhadas via e-mail da/do candidato/a. 

 

4.6. A/o candidata/o selecionado/a atuará nas atividades na função de tradução e 

intérprete de Libras, com o auxílio das Bolsistas da Semana Universitária da 

Faculdade de Educação, no que couber; 

 

4.7. A/O Intérprete de Libras com atuação na Semana Universitária FE 2020 

receberá pelos serviços prestados - pessoa física, o valor bruto de R$ 80,00 

hora. 

Brasília, 14 de setembro de 2020 

 

Rita Silvana Santana dos Santos 

Coordenadora de Extensão  

 Faculdade de Educação -  Universidade de Brasília 


