ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE ÉVORA
Regulamento específico para concurso de admissão de:
INTÉRPRETE DE LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA (ILGP)
Encontra-se aberto concurso para uma vaga de Intérprete de Língua Gestual Portuguesa (ILGP) na sede da
Associação de Surdos de Évora (ASE), a tempo inteiro nas seguintes condições:
- Prestar serviços de interpretação a nível geral quando solicitado pela ASE (reuniões, conferências, eventos,
assembleias/reuniões municipais, entre outros);
- Prestar serviços de interpretação em contexto televisivo (programas de televisão assegurados pela ASE);
- Prestar serviços de interpretação a nível dos acordos/protocolos de cooperação estabelecidos pela ASE;
- Prestar serviços de interpretação no atendimento a Pessoas Surdas;
- Interpretar e traduzir para Língua Gestual Portuguesa e Língua Portuguesa ou vice-versa (reuniões,
conferências, textos, ficheiros áudios, entre outros);
- Outras situações específicas, quando necessário.
Requisitos de Admissão
Licenciatura em Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa (LGP);
Local de Trabalho
O local de trabalho será na sede da Federação Portuguesa das Associações de Surdos (ASE), sita na Av. do
Escurinho, Lote 41, R/C Esquerdo, Bairro da Cruz da Picada, 7000-372 Évora. No âmbito do trabalho, o ILGP
poderá ter de se deslocar para serviços nas várias entidades, quando solicitado pela ASE e sob a orientação
responsável do Presidente da Direção.
Duração
Contrato por tempo indeterminado a tempo inteiro.
Métodos de Seleção
Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
- Entrega de cópia do Curriculum Vitae e respetivos Certificados para avaliação curricular (20%);
- Entrevista (80%);

Total de 100% da respetiva valoração, indicando-se os valores atribuídos a cada método e sua ponderação
percentual.
Forma de Publicitação/Notificação dos Resultados
Os resultados da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada afixada em local visível e público no
website da ASE (www.asurdosevora.org), sendo o candidato/a aprovado/a notificado/a através de e-mail.
Prazo de Candidatura e Forma de Apresentação das Candidaturas
O concurso encontra-se aberto a partir do dia 11 de junho de 2019.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do preenchimento online do formulário
no link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDMiiuVaXxjpMxytmywJA8eNd1L55Li_cFQA9WbxqCk6ZaYA/vi
ewform
Para finalizar a sua candidatura, tem de enviar os seguintes documentos para o correio electrónico da ASE
(direcao@asurdosevora.org) com o assunto “ASE – Concurso ILGP 2019”:
- Curriculum Vitae;
- Cópia do Certificado de Habilitações;
- Outros documentos comprovativos, certificados de formação e de experiência que considerem relevantes.
Lista de Resultados
Terminado o prazo de candidatura e a verificação dos requisitos de admissão, serão elaboradas as listas
provisórias de candidatos admitidos e as listas provisórias de candidatos excluídos para entrevista e
avaliação, as quais serão publicadas no website da ASE (www.asurdosevora.org), constituindo este o meio
oficial de comunicação aos candidatos. Após esta publicação, decorrerá o prazo de reclamação.
Terminadas as entrevistas e o processo de avaliação, será elaborada a lista de resultados, a qual será
publicada no website da ASE (www.asurdosevora.org), constituindo este o meio oficial de comunicação aos
candidatos. Após esta publicação, decorrerá o prazo de reclamação.
Os resultados da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada afixada em local visível e público no
website da ASE (www.asurdosevora.org), sendo o candidato/a aprovado/a notificado/a através de e-mail.
Reclamação
A reclamação deve ser apresentada após a publicação das listas provisórias e da lista de resultados, por
escrito através do correio electrónico da ASE (direcao@asurdosevora.org), ao cuidado do Presidente da
Comissão do Júri.
Composição da Comissão do Júri
- Presidente: Inês Filipe;
- Vogal: Intérprete LGP a designar;
- Vogal Suplente: Sandra Santos.

Prazos

Publicação do anúncio

04/06/2019

Prazo da Candidatura

11/06/2019 A 24/06/2019

Responder a formulário específico

Publicação das Listas Provisórias

25/06/2019

Website da ASE

Prazo de Reclamação/ Resposta às
Reclamações

27/06/2019

Para direcção@asurdosevora.org
Correio electrónico do/a candidato/a

Entrevista e Avaliação

28/06/2019

Sede da ASE (presencial)

Publicação da Lista de Resultados

02/07/2019

Website da ASE

Prazo de Reclamação /Resposta às
Reclamações

05/07/2019

Para direcção@asurdosevora.org
Correio electrónico do/a candidato/a

Publicação dos Resultados Definitivos

06/07/2019

Website da ASE

Évora, 2 de junho de 2019
O Presidente da Comissão do Júri
Inês Filipe

