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Anexo I do Edital nº 021/2022-GRE, de 03 de fevereiro de 2022. 
 
 

AGENTE UNIVERSITÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR 
Função: INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS/Língua 
Portuguesa 
Descrição sumária das tarefas 
Traduzir e interpretar de forma simultânea, consecutiva ou intermitente a Língua 
Brasileira de Sinais / Língua Portuguesa e vice-versa, nas atividades didático-
pedagógicas, culturais e administrativas, viabilizando a participação dos surdos no 
ensino, pesquisa e extensão, bem como no setor administrativo. 
Mediar a comunicação entre pessoas surdas usuárias de Libras e ouvintes, na 
comunidade interna e externa 
Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Traduzir documentos, editais e similares; 
2. Interpretar de forma simultânea, consecutiva ou intermitente aulas, discursos, 

debates, textos, formas de comunicação eletrônica e outros; 
3. Estudar o material - conteúdo a ser interpretado e traduzido; 
4. Acompanhar e mediar o apoio pedagógico aos alunos surdos; 
5. Oferecer o apoio de tradução de terminologia aos alunos surdos; 
6. Contribuir com o surdo, usuário da Libras na criação de novas terminologias e 

decodificações de novas expressões linguísticas da Libras; 
7. Contextualizar para o surdo quanto às emissões sonoras, quando estas interferirem 

no processo de interação entre os envolvidos; 
8. Pesquisar em materiais disponíveis, em materiais disponibilizados pela instituição, 

com professores/instrutores da Língua Brasileira de Sinais sobre estrutura e léxico 
da Libras, aperfeiçoando as técnicas de tradução e interpretação, assim como, 
pesquisar sinais das diversas áreas do conhecimento; 

9. Buscar atualização em temas específicos da tradução e interpretação terminologias 
da Libras/Língua Portuguesa; 

10. Participar de programa de formação, reuniões e similares quando convocado; 
11. Atuar como Tradutor e Intérprete de Libras em ambientes da Instituição quando 

determinados pela IES; 
12. Apoiar nas ações de acessibilidade de comunicação da Libras/Língua Portuguesa 

aos serviços e atividades afins da IEES, quando não tiver atividades ou demanda 
de tradução e interpretação; 

13. Assessorar o setor administrativo no processo de tradução e interpretação, quando 
solicitado; 

14. Cedência do uso de imagem. Documento a ser assinado no ato da posse e/ou 
admissão; 

15. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 
 
 
 

 
 


