SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1/2009 - CONCURSO PÚBLICO DE 29 DE ABRIL DE 2009.
A Universidade Federal do Rio Grande – FURG retifica parte do Edital nº 1/2009 - Concurso Público de 29 de abril de 2009, conforme
segue:
Onde se lê:
2.4. Isenção da taxa de inscrição:
c) O requerimento deverá ser entregue de 29 à 30/06/09, no horário de expediente da Divisão de Protocolo Campus Cidade, Rua Eng. Alfredo Huch, nº 475; ou via Correio, por SEDEX, para o endereço FURG – Concurso
Público (nome do cargo), Rua Eng. Alfredo Huch, nº 475, CEP 96.201-900, Rio Grande / RS, com postagem até o
dia 30/06/09. Os documentos postados após o dia 30/06/09 não serão considerados para efeito de isenção do
pagamento da taxa de inscrição.
Leia-se:
2.4. Isenção da taxa de inscrição:
d) O requerimento deverá ser entregue dia 30/06/09, no horário de expediente da Divisão de Protocolo - Campus
Cidade, Rua Eng. Alfredo Huch, nº 475; ou via Correio, por SEDEX, para o endereço FURG – Concurso Público
(nome do cargo), Rua Eng. Alfredo Huch, nº 475, CEP 96.201-900, Rio Grande / RS, com postagem até o dia
30/06/09. Os documentos postados após o dia 30/06/09 não serão considerados para efeito de isenção do
pagamento da taxa de inscrição.

Onde se lê:
ANEXO AO EDITAL Nº 1/2009 – CONCURSO PÚBLICO DE 29 DE ABRIL DE 2009
CARGOS
 Tradutor e Intérprete de
Linguagem de Sinais

PROVAS
Prova Teórica
1ª fase – eliminatória – prova teórica, com peso 6
(seis), que constará de uma prova objetiva,
composta de 25 (vinte e cinco) questões, de
conhecimento específico. Cada uma das questões
terá cinco alternativas, das quais apenas uma será
correta, e valerá 0,4 (quatro décimos de ponto),
totalizando 10 (dez) pontos. Somente será admitido,
à fase seguinte (da 1ª para a 2ª), o candidato que
tiver nota igual ou superior a 6 (seis) pontos e
estando classificado, conforme o quantitativo de
vagas:

Prova Prática
NÃO SE APLICA.

Prova de Títulos
2ª
fase
–
classificatória
–
prova de títulos,
com
peso
4
(quatro), a análise
será
realizada
conforme a tabela
de pontuação de
títulos,
específica
de cada cargo.

Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais – até
os 8 (oito) primeiros candidatos aprovados.
Leia-se:
ANEXO AO EDITAL Nº 1/2009 – CONCURSO PÚBLICO DE 29 DE ABRIL DE 2009
CARGOS
 Tradutor e Intérprete de
Linguagem de Sinais

PROVAS
Prova Teórica
1ª fase – eliminatória – prova teórica, com peso 4
(quatro), que constará de uma prova objetiva,
composta de 25 (vinte e cinco) questões, de
conhecimento específico. Cada uma das questões
terá cinco alternativas, das quais apenas uma será
correta, e valerá 0,4 (quatro décimos de ponto),
totalizando 10 (dez) pontos. Somente será admitido,
à fase seguinte (da 1ª para a 2ª), o candidato que
tiver nota igual ou superior a 6 (seis) pontos e
estando classificado, conforme o quantitativo de
vagas:
Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais – até
os 8 (oito) primeiros candidatos aprovados.

Prova Prática
2ª
fase
–
eliminatória – prova
prática, com peso 6
(seis), que constará
de
teste
das
habilidades
inerentes ao cargo.

Prova de Títulos
NÃO SE APLICA.

