PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE/PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARCOVERDE

Edital nº 001/2016

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CARGOS, EM DECORRÊNCIA DE
AUSÊNCIAS POR TEMPO DETERMINADO, E PARA FUNÇÕES PÚBLICAS NO
ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A SELEÇÃO DE PROFESSORES I
E II, PARA SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL E POR TEMPO DETERMINADO NOS
CASOS DE READAPTAÇÕES E LICENÇAS DE QUALQUER NATUREZA,
PREENCHIMENTO DE FUNÇÕES PÚBLICAS JUNTO ÀS CRECHES E DEMAIS
ÓRGAOS E PROGRAMAS TEMPORÁRIOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE – PMA.

A Prefeitura do Município de Arcoverde/PE, através da Secretaria Municipal de Educação
Cultura e Esporte de Arcoverde/PE, em conformidade com a Lei Municipal n°. 1.951/2001
que versa sobre a seleção pública simplificada, para contratação de servidores temporários por
excepcional interesse público, no âmbito da Prefeitura Municipal de Arcoverde – PMA, faz
saber que estarão abertas, no período de 23 de fevereiro a 07 de março de 2016, as
inscrições para a Seleção Pública Simplificada para a seleção de profissionais, com o
propósito de atuarem como Professores I e II, Auxiliar de Creche, Professor de Educação
Física, Cuidador para Estudantes com Deficiência, Professor Formador e Monitor de
Programas Educacionais para suprir ausências em decorrência de readaptações, licenças de
qualquer natureza, funções públicas e vagas em programas temporários.
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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O processo de seleção pública simplificada será submetido à análise por uma comissão
interna, designada pela Prefeita Constitucional do Município de Arcoverde, através de
Decreto, cujo objetivo é selecionar profissionais para ocupar as funções de Professores I e II,
Auxiliar de Creche, Professor de Educação Física, Professor Formador, Cuidador de
Estudante com Deficiência e Monitor de Programas Educacionais para suprir ausências em
decorrência de readaptações, licenças de qualquer natureza, funções públicas e vagas em
programas temporários.
1.2 A Contratação dos candidatos selecionados obedecerá à lista de classificação
apresentada como resultado final deste processo e serão chamados conforme a demanda nas
Unidades Municipais de Ensino, Creches e demais localidades aptas à execução dos projetos e
programas educacionais, podendo ser realizada a qualquer tempo, durante o período letivo,
com antecedência de dois dias úteis. A recusa ou ausência de manifestação por parte do
candidato implicará no chamamento imediato do próximo classificado, sendo o candidato
anterior realocado para o final da lista.
1.3 O presente certame terá validade de 01 (um) ano, a partir de sua homologação, podendo
ser prorrogado por igual período, a interesse da Administração.
1.4 A Seleção Pública Simplificada dispõe de vagas específicas para cargos ou funções, e
formará cadastro de reservas para o preenchimento de acordo com as necessidades dos
serviços.
1.5 Para os cargos de Professor Tipo II com licenciatura em História, Geografia, Biologia,
Inglês e Educação Física, e de Monitor de Programas Educacionais, não serão
disponibilizadas vagas imediatas, uma vez que no município não há professores efetivos das
áreas acima dispostas em readaptação, licença médica ou outra situação que torne o cargo
vago. Desta forma, para os cargos elencados neste item, será formado cadastro de reserva.
1.6 Para os cargos de Professor I (Educação Infantil ao 5° ano) serão ofertadas vagas a
docentes com formação superior em Pedagogia/Licenciatura Plena ou com formação Técnica
em Magistério/Normal Médio.
1.7 Para os cargos de Professor II (6º ao 9º ano) serão ofertadas vagas a docentes com
Licenciatura Plena na área de atuação.
1.8 Para o cargo de Professor de Educação Física, serão ofertadas vagas a docentes com
Licenciatura Plena em Educação Física.
1.9 Para o cargo de Professor Formador, serão ofertadas vagas a docentes com Licenciatura
Plena em Letras, Matemática/Biologia.
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1.10 Para o cargo de Cuidador de Estudante com Deficiência, serão ofertadas vagas a
docentes com formação superior em Pedagogia/Licenciatura Plena ou com formação Técnica
em Magistério/Normal Médio.
1.11 Para os cargos de Auxiliar de Creche, serão ofertadas vagas para profissionais com
Ensino Médio, Normal Médio ou Magistério.
1.12 Para os cargos de Monitor de Programas Educacionais, serão ofertadas vagas para
profissionais com formação Técnica em Magistério/Normal Médio.

2. DOS REQUISITOS
2.1 - São requisitos mínimos para a inscrição de todos os cargos e funções neste processo
seletivo:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem foi conferida igualdade
nas condições previstas no parágrafo 1° do inciso II do artigo 12 da Constituição Federal;
b) Preencher todos os campos da ficha de inscrição, assinando-a, declarando assim, que
conhece as exigências contidas neste edital e de que com elas concorda;
c) Ter a titulação exigida para o cargo ou função pleiteada.
d) É vedado o desempenho de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada,
durante o horário de expediente do cargo na Unidade Escolar ou Creche.
3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1. A Seleção Simplificada também ofertará vagas para Pessoas com Deficiência
classificadas dentro dos requisitos estipulados no presente edital, sendo a sua convocação pelo
requisito da alternância até o percentual de 3% e o mínimo de uma vaga do total de vagas.
3.1.1. O Resultado do certame deverá ser publicado da seguinte forma:
a) Publicação de lista única com indicação de todos os candidatos aprovados;
b) Publicação por meio de duas listas, diferenciando os candidatos regulares daqueles que
concorrem às vagas para pessoas com deficiência.
3.2. A comprovação da deficiência deverá ser feita no ato da contratação, por meio de laudo
médico assinado por médico registrado em Conselho de Medicina com a indicação do CID da
doença.
3.3. A Contratação do deficiente convocado dependerá de sua aprovação na junta médica do
Município.
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3.4. O candidato à vaga de deficiente poderá deixar de ser contratado, caso a junta médica
decida que o mesmo é inapto a assumir as funções ou cargos para o qual concorre.
4. DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES.
4.1 Os profissionais terão as seguintes atribuições:
4.1.1 Professores I e II e Professores de Educação Física:
a) Organizar o seu planejamento em consonância com o nível da turma e diretrizes
educacionais vigentes na rede;
b) Utilizar metodologia diversificada, decidindo pela mais adequada ao nível da turma;
c) Cumprir carga horária exigida para o exercício de suas funções;
d) Manter comportamento de imparcialidade e compreensão em relação aos estudantes;
e) Manter-se atualizado quanto ao conteúdo de sua especialidade e técnica de ensino;
f) Realizar avaliações sistemáticas, elaborando as questões em observância à didática exigida
para o caso;
g) Manter atualizado o diário de classe, com frequência, aproveitamento dos estudantes e
planejamento;
h) Comunicar à autoridade imediata as irregularidades de que tiver conhecimento na sua área
de atuação;
i) Participar de projetos elaborados pela unidade escolar ou pela rede municipal de ensino.
4.1.2 Cuidador de Estudantes com Deficiência:
a)

Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos estudantes
público-alvo da educação especial;

b) Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;
c) Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes
da escola;
d) Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade
utilizados pelos estudantes;
e) Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as tecnologias da informação
e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível, os
recursos ópticos e não ópticos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e
mobilidade entre outros, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes,
promovendo autonomia, atividade e participação;
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f) Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a
disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das
estratégias que promovem a participação dos estudantes nas atividades escolares;
g) Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços
setoriais da saúde, da assistência social, entre outros.
4.1.3 Auxiliar de Creche:
a) Acompanhar atividades pedagógicas realizadas com as crianças;
b) Realizar controle e guarda do material pedagógico;
c) Responsabilizar-se pelos objetos individuais da criança, com atenção especial aos bicos,
mamadeiras, fraldas e medicamentos;
d) Auxiliar a criança, prontamente, na sua higiene pessoal;
e) Auxiliar em todas as atividades desenvolvidas pelas crianças da creche;
f) Fazer trocas de fraldas;
g) Auxiliar em passeios e idas ao parque;
h) Cuidar de todas as necessidades das crianças da creche;
i) Dar banho e troca de vestuário das crianças da creche;
j) Auxiliar, no recreio e intervalos, orientando as crianças e objetivando sua segurança;
k) Participar em todas as aulas como auxiliar de cuidados às crianças;
l) Organizar o ambiente e orientar as crianças para o repouso, permanecendo com as mesmas
todo o tempo em que estiverem dormindo;
m) Responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais ou o transporte escolar até a
chegada dos mesmos, zelando pela segurança e bem-estar de todos;
n) Responsabilizar-se pela limpeza e desinfecção de brinquedos e equipamentos utilizados
pelas crianças;
o) Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar;
p) Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar;
q) Comparecer às reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo e/ou Direção Escolar;
r) Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função;
s) Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
4.1.4 Professor Formador:
a) Participar de encontros de formação presencial ministrados pelos especialistas do
programa;
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b) Acompanhar e formar os professores nas disciplinas de Língua Portuguesa e de
Matemática, de acordo com as diretrizes, objetivos e metas do programa;
c) Participar de reuniões de avaliação e de estabelecimento de metas com o Coordenador de
Programa e Supervisores;
d) Acompanhar e assessorar as práticas pedagógicas dos professores em cada escola;
e) Avaliar o desempenho dos professores;
f) Orientar o processo de aplicação das avaliações;
g) Analisar as provas e os descritores de desempenho;
h) Orientar o processo de correção e análise dos resultados de avaliação;
i) Elaborar relatórios de desenvolvimento do Programa;
j) Analisar, junto aos professores, as dificuldades dos estudantes reveladas na avaliação
externa e na avaliação interna de aprendizagem;
k) Estudar e avaliar sequências didáticas de apoio à aprendizagem dos estudantes, para
selecionar adequadamente as aulas a serem sugeridas para o trabalho em cada escola;
l) Acompanhar a implementação do apoio à aprendizagem, em cada escola.
4.1.5 Monitor de Programas Educacionais
a) Ministrar aulas, a crianças e adolescentes, das matérias que compõem as faixas de
comunicação, expressão e integração social, contribuindo na construção de um projeto
pedagógico comprometido com a transformação social, embasado na pedagogia dos
direitos, na ludicidade e na interdisciplinaridade;
b) Construir, em conjunto com os demais monitores, educador de apoio e secretarias deste
município, projetos educacionais pertinentes à realidade educativa local, inserindo-o num
contexto mais amplo;
c) Articular o trabalho integrado entre Família, Escola e Comunidade;
d) Contribuir para que todos os atores envolvidos no processo, direta ou indiretamente,
tenham clareza dos objetivos e princípios que regem o programa, balizadores da prática
pedagógica.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições deverão ser realizadas, presencialmente ou pelos correios através de A.R.,
no período de 23 de fevereiro a 07 de março de 2016, das 09h às 12h e das 13h às 16h,
sendo a inscrição presencial realizada na Secretaria Municipal de Educação de Arcoverde –
SEA, oportunidade na qual deverão ser entregues à Comissão da Seleção Pública, os seguintes
documentos, observado o item 5.4 deste edital:
a) O requerimento de inscrição deverá ser preenchida em letra manuscrita e assinada pelo (a)
candidato (a);
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b) Anexar à ficha de inscrição a fotocópia (frente e verso) de 01(um) documento de
Identidade com foto, em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação
do candidato, expedido por um dos seguintes órgãos: Secretarias de Segurança; Forças
Armadas; Polícias Militares; Ministério do Trabalho; Ordens ou Conselhos de Classe
legalmente reconhecidos; Conselho Nacional de Trânsito (Carteira Nacional de Habilitação,
expedida na forma da Lei nº 9.503/97, com fotografia) e C.P.F.
5.2 Os documentos enumerados no item 5.1 deverão ser entregues juntamente com o
requerimento de inscrição (ANEXO I), o Curriculum Vitae (ANEXO III) e documentos
comprobatórios impressos, constando os pré-requisitos mínimos exigidos para a função, bem
como os documentos comprobatórios dos títulos a serem analisados em momento oportuno.
5.3 Todos os documentos deverão ser entregues em envelope indicando no seu exterior:
Seleção Pública Simplificada, Secretaria de Educação de Arcoverde e a função pleiteada,
sendo os mesmos conferidos no ato de inscrição e lacrado o envelope na presença do
candidato (a), que irá assinar o mesmo, concordando com o procedimento.
5.4 A ausência de cumprimento dos requisitos do item anterior acarreta a desconsideração da
inscrição e a sua imediata exclusão do certame público.
5.5 O candidato que não comprovar as informações contidas no Curriculum Vitae,
notadamente quanto às habilitações mínimas exigidas para assumir o cargo ou função pública
deixará de ser convocado para a contratação.
5.6 As inscrições por meio dos correios, cujos custos de postagem serão de responsabilidade
dos candidatos, podem ser realizadas desde que cumpridas todas as regras do edital e desde
que a correspondência encaminhada, através de A.R., seja recebida no endereço indicado até o
último dia do prazo para inscrições.
5.6.1 Serão desconsideradas as inscrições de correspondência recebidas depois do último dia
para inscrições.
5.6.2. As correspondências com as fichas de inscrições e demais documentos exigidos
deverão ser devidamente preenchidos à mão e serem encaminhados em envelope lacrado, com
a especificação “Seleção Pública Simplificada – Secretaria de Educação” para o endereço:
Rua Maria José S. Moreno, 15 Centro - Arcoverde/PE CEP- 56509-460.
5.6.3 O não atendimento às regras do Edital acarretará no indeferimento das inscrições
realizadas pelos Correios.
5.7. Os Comprovantes de experiência aceitos são:
a) Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da
prestação da atividade, que comprove a experiência específica, contendo obrigatoriamente o
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nome do cargo ocupado pelo candidato e o período da prestação laboral, a exemplo de
portarias de nomeação/exoneração, contracheques e/ou declaração do órgão onde trabalhou.
b) Cópia autenticada da CTPS constando a função e o tempo de duração do contrato de
trabalho.
5.8 A equipe responsável pela Seleção não se responsabilizará por inscrições recebidas com
eventuais erros de preenchimento da ficha de inscrição, ficando vedada a alteração posterior
da função para qual deseja concorrer.
5.9 É vedada a inscrição do profissional, simultaneamente, em mais de um cargo ou função.
5.10 As inscrições serão gratuitas.
5.11 Para efeitos da contratação do candidato, quando de sua convocação para assumir o/a
cargo/função, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) 01(um) documento de Identidade com foto, em perfeitas condições, de forma a
permitir, com clareza, a identificação do candidato, expedido por um dos seguintes
órgãos: Secretarias de Segurança; Forças Armadas; Polícias Militares; Ministério do
Trabalho; Ordens ou Conselhos de Classe legalmente reconhecidos; Conselho
Nacional de Trânsito (Carteira Nacional de Habilitação, expedida na forma da Lei nº
9.503/97, com fotografia);
b) C.P.F;
c) Título de Eleitor e comprovante da última votação;
d) Comprovante de Endereço;
e) 01 (uma) foto 3x4 recente;
f) Carteira de Reservista (quando for candidato do sexo masculino);
g) Certidão Negativa dos Feitos Criminais do Estado de Pernambuco (www.tjpe.jus.br) e
da Justiça Federal de Pernambuco (www.trf5.jus.br).
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6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E SEUS CRITÉRIOS
6.1 O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção designada pela Prefeita
Municipal e constará de 02 (duas) fases, a primeira (prova escrita) de natureza classificatória e
eliminatória e, por fim, a prova de títulos apenas classificatória, com esteio na documentação
comprobatória, segundo a pontuação discriminada no Anexo VI deste edital, para os
candidatos homologados.
6.1.1 A primeira fase (prova escrita) terá peso 7,0 e a segunda fase, peso 3,0.
6.2. Para efeito da contratação, serão considerados válidos apenas os candidatos que
atenderem, além dos requisitos já previstos neste edital, os requisitos constantes no item 6.2.1,
6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 abaixo:
6.2.1 Docentes (Professores I – Educação Infantil 1º ao 5° ano do Ensino Fundamental,
Professores de Educação Física e Professores II – 6º ao 9º ano):

CARGO
Professor I da Educação
Básica
Professor II da Educação
Básica-Licenciatura em
Letras
Professor II da Educação
Básica - Licenciatura em
Letras, com Habilitação em
Inglês

Professor II da Educação
Básica - Licenciatura em
Geografia
Professor II da Educação
Básica-Licenciatura em
Biologia
Professor II da Educação
Básica-Licenciatura em
História
Professor II da Educação
Básica-Licenciatura em
Matemática
Professor de Educação
Física

VAGAS

05

01

REGIME DE
TRABALHO
150 h/a
(manhã, tarde ou
noite)*
150 - 200 h/a
(manhã, tarde ou
noite)*

Cadastro
de
Reserva

150 - 200 h/a
(manhã, tarde ou
noite)*

Cadastro
de
Reserva
Cadastro
de
Reserva
Cadastro
de
Reserva

150 - 200 h/a
(manhã, tarde ou
noite)*
150 - 200 h/a
(manhã, tarde ou
noite)*
150 - 200 h/a
(manhã, tarde ou
noite)*
150 - 200 h/a
(manhã, tarde ou
noite)*
150 - 200 h/a
(manhã, tarde ou
noite)*

01
Cadastro
de
Reserva

ESCOLARIDADE E
REQUISITOS MÍNIMOS
PARA A FUNÇÃO
Magistério/Normal Médio,
Pedagogia ou Licenciatura
Plena.
Nível Superior (Licenciatura
em Letras).
Nível Superior (Licenciatura
em Letras, com Habilitação em
Inglês).
Nível Superior (Licenciatura
em Geografia).
Nível Superior (Licenciatura
em Biologia).
Nível Superior (Licenciatura
em História).
Nível Superior (Licenciatura
em Matemática).
Licenciatura em Educação
Física
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Obs.: A carga horária a ser exercida pelo candidato dependerá da carga horária
vinculada ao cargo efetivo do funcionário que será por ele substituído, podendo ser de
150 ou 200 h/a.
6.2.2. Auxiliar de Creche:

FUNÇÃO

VAGAS

REGIME DE
TRABALHO

Auxiliar de Creche

05

Horário Integral

CARGO

VAGAS

REGIME DE
TRABALHO

Professor Formador de
Língua Portuguesa

01

Professor Formador de
Matemática

01

ESCOLARIDADE E
REQUISITOS MÍNIMOS
PARA A FUNÇÃO
Ensino Médio ou Magistério
/Normal Médio

6.2.3 Professor Formador:

200 h/a
(manhã, tarde ou
noite).
200 h/a
(manhã, tarde ou
noite).

ESCOLARIDADE E
REQUISITOS MÍNIMOS
PARA A FUNÇÃO
Nível Superior (Licenciatura
em Letras).
Nível Superior (Licenciatura
em Matemática ou Biologia).

6.2.4 Cuidador de Estudante com Deficiência:

FUNÇÃO

VAGAS

REGIME DE
TRABALHO

Cuidador de Estudantes
com Deficiência

05

150 h/a
(manhã, tarde ou
noite).

ESCOLARIDADE E
REQUISITOS MÍNIMOS
PARA A FUNÇÃO
Magistério/Normal Médio,
Pedagogia ou Licenciatura
Plena.

6.2.5 Monitor de Programas Educacionais

FUNÇÃO

VAGAS

REGIME DE
TRABALHO

Monitor de Programas
Educacionais

Cadastro
de
Reserva

150 h/a
(manhã e tarde)

ESCOLARIDADE E
REQUISITOS MÍNIMOS
PARA A FUNÇÃO
Magistério/Normal Médio

6.3 Não poderão participar da presente seleção pública simplificada, servidores efetivos do
Município de Arcoverde, estáveis ou em estágio probatório.
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6.4 A primeira fase, para os candidatos inscritos às funções relacionadas à docência, Cuidador
de Estudantes com Deficiência e Monitor de Programas Educacionais, será de prova escrita
composta por duas questões subjetivas, sendo uma redação (dissertativa) de conhecimentos
gerais, relacionados à Educação, e uma questão discursiva de conhecimentos específicos para
cada área. Para que o candidato seja aprovado na prova escrita, que valerá 7,0 pontos, terá que
atingir média de 4,0 pontos, como caráter eliminatório, sendo que a redação valerá 4,0 pontos
e a questão discursiva valerá 3,0 pontos.
6.5 A prova dos candidatos às vagas destinadas a Auxiliar de Creche, será composta por uma
questão discursiva de conhecimentos gerais, relacionados à Educação, que valerá 3,0 pontos,
e por questão relativa a estudo de caso, conforme vivências inerentes à função a ser
desempenhada, que valerá 4,0 pontos, totalizando 7,0 pontos. Para sua aprovação, os
candidatos às vagas destinadas a Auxiliar de Creche, deverão alcançar média de 4,0 pontos.
6.6 Os conteúdos programáticos para estudo das questões dissertativas estão no Anexo IV
deste Edital.
6.7 O candidato deverá, obrigatoriamente, redigir redação (dissertação) com no mínimo
15(quinze) linhas e no máximo 20 (vinte) linhas. Na questão discursiva específica, o
candidato deverá elaborar uma resposta com o mínimo de 05(cinco) e máximo de 10 (dez)
linhas, respeitando as margens, com caneta esferográfica preta ou azul, sob pena de arcar com
os prejuízos decorrentes de desconsideração dos textos além dos limites estabelecidos. Em
caso de rasura ou inserção de elementos que possam identificar a pessoa do candidato na
folha-resposta, ao candidato será atribuído 0,0 (zero) para questão equivalente.
6.8 Em caso de haver erro durante a grafia da redação ou das respostas, o candidato deverá
proceder da seguinte forma: “...(palavra errada) palavra correta...”.
6.9 Não será permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico dentro dos
estabelecimentos onde serão realizadas as avaliações. Caso verificado o descumprimento
deste item, o candidato será imediatamente eliminado do certame.
6.10 A prova escrita terá duração de 02 (duas) horas, com início às 09 horas e término às 11
horas, conforme fuso horário local (Arcoverde/PE), e os candidatos deverão comparecer aos
locais de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos em relação ao horário de
fechamento dos portões, munidos de documento de identificação com foto (RG, CNH ou
CTPS).
6.11 A segunda e última fase, consiste na prova de títulos e será classificatória, na qual a
comissão irá avaliar os pontos a que cada candidato fará jus, de acordo com a documentação
apresentada no momento da inscrição, conforme tabelas do Anexo VI deste edital, podendo
atingir até o máximo de 3,0 pontos.
6.12 Os critérios de desempate entre candidatos, nesta e em todas as fases, serão:
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a) Em primeiro lugar, o candidato de idade mais elevada, conforme preceitua o parágrafo
único do artigo 27, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
b) Em segundo lugar, o candidato que comprove, no momento da inscrição, ter sido jurado em
Tribunal do Júri (art. 440 do CPP).
6.13 Esta última fase de avaliação se aplica a todos os candidatos inscritos na seleção pública
simplificada.
6.14 As datas e locais destas avaliações estarão dispostos no Anexo V deste edital.
7. DOS RESULTADOS
7.1 O resultado da Prova Escrita será divulgado no site da Prefeitura Municipal de Arcoverde
a partir de 03 (três) dias após a conclusão da prova. Já o resultado da prova de títulos será
divulgado em até vinte e quatro horas após o resultado dos recursos da prova escrita.
7.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os resultados e demais
publicações referentes a este edital.
7.3 O candidato terá o prazo de 03 (três) dias, após divulgados os resultados, para interpor
Recurso Administrativo em face de resultados e/ou decisões da comissão da Seleção Pública
Simplificada, sob pena de preclusão, sendo de 24 (vinte e quatro) horas o prazo para a decisão
da comissão, salvo se o prazo em tela se iniciar no final de semana, oportunidade na qual será
automaticamente redesignado para o primeiro dia útil subsequente.
7.4. O Recurso poderá ser protocolizado presencialmente na sede da Secretaria de Educação
Municipal de Arcoverde ou por meio de e-mail: educação@arcoverde.pe.gov.br
7.4.1 Os recursos nas modalidades, presencial ou e-mail somente serão aceitos até às 16h do
último dia para interposição.
7.5 As dúvidas decorrentes deste Edital poderão ser esclarecidas pelo telefone (87) 38211707/9014.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à concessão
da vaga, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais
pertinentes, bem como da respectiva disponibilização financeira, da rigorosa ordem de
classificação e do prazo de validade do processo seletivo.
8.2 A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente,
eliminará o candidato do processo seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de
sua inscrição.
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8.3 Os candidatos aprovados no certame e convocados a assumir funções/cargos públicos
receberão como remuneração mensal o valor de um salário mínimo vigente, salvo os casos de
profissões com regulamentação de piso prevista em legislações específicas.
8.4. A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de
cumpri-las. Em momento algum poderá o candidato alegar desconhecimento das normas
estabelecidas neste Edital e respectivas alterações.
8.4.1 O Candidato já inscrito na Seleção Pública em período anterior, não poderá fazer nova
inscrição, estando desde já apto a realizar todas as fases da seleção pública.
8.4.2 O candidato já inscrito poderá, no novo período de inscrição, anexar novos documentos que
julgar necessários, contudo, não poderá modificar o cargo ou função para qual deseja concorrer.
8.5 Será excluído o candidato que, em qualquer etapa do processo seletivo, utilizar meio
fraudulento, ilícito, proibido ou atentar contra a disciplina no local de realização das
inscrições ou das fases de avaliação.
8.6 Para todos os atos e procedimentos deste Processo Seletivo será utilizado o horário local
(município de Arcoverde-PE).
8.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção Pública Simplificada
nomeada pela Prefeita Municipal.
8.8 A permanência do servidor no cargo ou função pública pelo período estabelecido em
contrato administrativo, ou em aditivo de prorrogação, estará sujeita à avaliação de
desempenho realizada pela gestão da Secretaria de Educação do Município e Gestores de
Escolas e Creches de forma semestral.
8.9 A Comissão de Seleção Pública Simplificada poderá, a seu critério, antes da homologação,
suspender, alterar ou cancelar a respectiva Seleção, não assistindo aos candidatos o direito à
interposição de recurso administrativo contra tal ato.
Arcoverde, 23 de fevereiro de 2016.

Antonio Aloisio Brito
Presidente da Comissão da Seleção Pública.

Kerley Batista Lafayette
Vice-Presidente da Comissão da Seleção Pública.
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Nome: _____________________________________________________________________
RG: ________________ Órgão Expedidor: __________ CPF: ______. ______. ______ - ___
Função à qual deseja concorrer:_________________________________________________
Documentos
Pessoais
Curriculum Vitae

Comprovantes de
Experiência

RG: SIM ( ) NÃO ( )
SIM ( )

NÃO ( )

CTPS
(
)

Contra
Cheque
(
)

CPF: SIM ( ) NÃO ( )

Portador de Deficiência: SIM ( ) NÃO ( )
Descrição da Deficiência:____________________________
Declaração ( )
Órgão:_____________________________________________
Órgão:_____________________________________________

Comprovante de
Formação

Magistério: ( ) Normal Médio: ( ) Ensino Médio: ( ) Pedagogia:( ) Lic. Plena ( )

Comprovante de
Formação
Continuada/Cursos

Cursos: ____________________________________________________________

Especialização ( ) ___________________________________________________

Formações: _________________________________________________________
Arcoverde/PE, ______de ________________de 2016.
________________________________
Assinatura do Requerente

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protocolo de Inscrição
Inscrição de: ________________________________________________________________
Realizada no dia: ____/____/____ cujos documentos de comprovação foram recepcionados
pelo servidor abaixo:
________________________________________
Assinatura do Servidor responsável pela inscrição

14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE/PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARCOVERDE

ANEXO II
FORMULÁRIO PARA RECURSO
À Comissão da Seleção Pública Simplificada de Profissionais para Escolas Municipais e
Creches do Município de Arcoverde-PE.
FORMULÁRIO PARA RECURSO - Edital nº 001/2016
Nome completo (sem abreviatura): __________________________________________
Função Pleiteada: ________________________________________________________
CPF: ____________________

DATA NASCIMENTO: ____________________

Telefones para Contato: Residencial _______________ /Celular___________________
Requeiro à Comissão da Seleção Pública Simplificada de Profissionais para Escolas
Municipais e Creches do Município de Arcoverde-PE, recurso contra o resultado da:
ANALISE CURRICULAR ( )

PROVA DE TÍTULOS ( )

PROVA ESCRITA ( )

FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA:

Arcoverde, ______ de _________________ de 2016.
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ANEXO III
CurrículoVitae
(Professores tipo I e II, Professores de Educação Física e Professores Formadores)
DADOS PESSOAIS:
Nome:
Rua: _______________________________________________________, n°. ________
Endereço:

Bairro: _______________________________ Cidade___________________ UF:_____

Telefones:

Celular:____________________ / Residencial:____________________

E-mail:
CARGO PRETENDIDO:________________________________________________________
FORMAÇÃO ACADÊMICA:________________________________________________________
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
Entidade

Curso

Data Início

Data Término

Obs.: Anexar cópias de certificados/declarações concernentes.
CURSO DE GRADUAÇÃO
Entidade

Curso

Data Início

Data Término

Obs.: Anexar cópias de certificados/declarações concernentes.
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO/NORMAL MÉDIO
Entidade
Curso

Data Início

Data Término

FORMAÇÕES CONTINUADAS
Entidade

Data Início

Data Término

Curso

Obs.: Anexar cópias de certificados/declarações concernentes.
HISTÓRICO PROFISSIONAL
TEMPO DE DOCÊNCIA NO MUNICÍPIO: (Anexar declarações) ___________________________
TEMPO DE DOCÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO (Anexar declarações) ______________________
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CurrículoVitae
(Auxiliar de Creche e Cuidador de Estudantes com Deficiência)
DADOS PESSOAIS:
Nome:
Rua: _______________________________________________________, n°. ________
Endereço:

Bairro: _______________________________

Telefones:

Celular:____________________ / Residencial:____________________

E-mail:
CARGO PRETENDIDO:________________________________________________________
FORMAÇÃO ACADÊMICA:_____________________________________________________
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
Entidade

Curso

Data Início

Data Término

Obs.: Anexar cópias de certificados/declarações concernentes.
CURSO DE GRADUAÇÃO
Entidade

Curso

Data Início

Data Término

Obs.: Anexar cópias de certificados/declarações concernentes.
ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO/NORMAL MÉDIO
Entidade
Curso

Data Início

Data Término

Obs.: Anexar cópias de certificados/declarações concernentes.
FORMAÇÕES CONTINUADAS/CURSOS
Entidade
Curso

Data Início

Data Término

HISTÓRICO PROFISSIONAL
TEMPO DE EXPERIÊNCIA NO CARGO AO QUAL ESTÁ CONCORRENDO OU
CORRELATO NO MUNICÍPIO: _______________________________________
(Anexar declarações)

TEMPO DE EXPERIÊNCIA NO CARGO AO QUAL ESTÁ CONCORRENDO OU
CORRELATO FORA DO MUNICÍPIO:____________________________________
(Anexar declarações)
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CurrículoVitae
(Monitor de Programas Educacionais)
DADOS PESSOAIS:
Nome:
Rua: _______________________________________________________, n°. ________
Endereço:

Bairro: _______________________________

Telefones:

Celular:____________________ / Residencial:____________________

E-mail:
CARGO PRETENDIDO:________________________________________________________
FORMAÇÃO ACADÊMICA:_____________________________________________________

ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO/NORMAL MÉDIO
Entidade
Curso

Data Início

Data Término

Obs.: Anexar cópias de certificados/declarações concernentes.
FORMAÇÕES CONTINUADAS/CURSOS
Entidade
Curso

Data Início

Data Término

HISTÓRICO PROFISSIONAL
TEMPO DE EXPERIÊNCIA NO CARGO AO QUAL ESTÁ CONCORRENDO OU
CORRELATO NO MUNICÍPIO: _______________________________________
(Anexar declarações)

TEMPO DE EXPERIÊNCIA NO CARGO AO QUAL ESTÁ CONCORRENDO OU
CORRELATO FORA DO MUNICÍPIO:____________________________________
(Anexar declarações)
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ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – QUESTÕES DISCURSIVAS
CARGO / FUNÇÃO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


Auxiliar de Creche




Monitor de programas Educacionais



Professor I e II
da Educação Básica




Professor de Educação Física



Cuidador de Estudante com Deficiência


Professor Formador





Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica
Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil;
Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente
– www.crianca.mppr.mp.br
Título ll – Dos Direitos Fundamentais.

Lei nº 9.394 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Dos níveis e das modalidades de educação e ensino
Capítulo I – Da Composição dos Níveis Escolares
Capítulo II – Da Educação Básica
www2.camara.leg.br
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9
(nove) anos.
portal.mec.gov.br

Lei nº 9.394 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Dos níveis e das modalidades de educação e ensino
Capítulo I – Da Composição dos Níveis Escolares
Capítulo II – Da Educação Básica
www2.camara.leg.br
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9
(nove) anos.
portal.mec.gov.br

Lei nº 9.394 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Dos níveis e das modalidades de educação e ensino
Capítulo I – Da Composição dos Níveis Escolares
Capítulo II – Da Educação Básica
www2.camara.leg.br
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9
(nove) anos.
portal.mec.gov.br

Lei nº 9.394 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Dos níveis e das modalidades de educação e ensino
Capítulo I – Da Composição dos Níveis Escolares
Capítulo II – Da Educação Básica
Declaração de Salamanca - Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área
das Necessidades Educativas Especiais
portal.mec.gov.br

Objetivo do Programa Qualiescola;
A importância da formação continuada.
www.iqe.org,br

OBS. O tema da redação será relacionado à Educação.
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ANEXO V
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades

Inscrições
Prova Escrita
Resultado Prova Escrita
Interposição Recurso
Resultado do Recurso
Resultado da Análise de
Títulos (Resultado Final)

Interposição de Recurso
Resultado do Recurso
Convocação
Localização do Candidato

Datas
23/02/2016
a
07/03/2016
13/03/2016
18/03/2016
21 a
23/03/2016
28/03/2016
29/03/2016
30/03/2016
a
01/04/2016

Local
Secretaria de Educação de Arcoverde ou
Correios
Escola Estadual Presidente Médici – 09 às
11h00 (horário local)
http://www.arcoverde.pe.gov.br/pag/processoseletivo
Secretaria de Educação de Arcoverde ou Email educacao@arcoverde.pe.gov.br
http://www.arcoverde.pe.gov.br/pag/processoseletivo
http://www.arcoverde.pe.gov.br/pag/processoseletivo
Secretaria de Educação de Arcoverde ou Email educacao@arcoverde.pe.gov.br

http://www.arcoverde.pe.gov.br/pag/processoseletivo
05/04/2016
Secretaria de Educação de Arcoverde
06/04/2016
Secretaria de Educação de Arcoverde
04/04/2016
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ANEXO VI
PONTUAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
AUXILIAR DE CRECHE
Etapas e
Especificações

Critérios avaliados e pontuação

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
0,5
 De 05 meses a 01 ano
1,0
 De 01 ano a 03 anos
Avaliação de
1,5
 De 03 anos a 05 anos
títulos e
2,0
 Acima de 05 anos
experiência
PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÕES CONTINUADAS
profissional
PARA MONITOR
0,4
 De 10h a 40h
0,8
 De 40h a 80h
1,0
 Acima de 80h
ASPECTOS MACROESTRUTURAIS
10
 Abordagem ao tema proposto
05
 Coerência textual
05
 Coesão textual
ASPECTOS MICROESTRUTURAIS
Indicação de erros textuais ( concordância nominal e verbal, ortografia e
Questão
de pontuação, segundo a norma-padrão)
Discursiva
1,0
 Até 04
0,8
 De 05 a 08
0,6
 De 09 a 12
0,4
 De 13 a 16
0,2
 De 17 a 20
0,0
 21 ou mais
ASPECTOS MACROESTRUTURAIS
1,0
 Abordagem ao tema proposto
1,0
 Coerência textual
1,0
 Coesão textual
ASPECTOS MICROESTRUTURAIS
Indicação de erros textuais( concordância nominal e verbal, ortografia e
Estudo de caso de pontuação, segundo a norma-padrão)
1,0
 Até 04
0,8
 De 05 a 08
0,6
 De 09 a 12
0,4
 De 13 a 16
0,2
 De 17 a 20
0,0
 21 ou mais

Pontuação
Máxima

2,0 pontos

1,0 ponto

3,0 pontos

4,0 pontos

21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE/PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARCOVERDE

MONITOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS
Etapas e
Especificações

Avaliação de
títulos e
experiência
profissional

Questão
Discursiva

Redação

Pontuação
Máxima

Critérios avaliados e pontuação
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
0,5
 De 01 ano a 03 anos
1,0
 De 03 anos a 05 anos
1,5
 De 05 anos a 10 anos
2,0
 Acima de 10 anos
PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÕES CONTINUADAS PARA
MONITOR
0,4
 De 10h a 40h
0,8
 De 40h a 80h
1,0
 Acima de 80h
ASPECTOS MACROESTRUTURAIS
1,0
 Abordagem ao tema proposto
0,5
 Coerência textual
0,5
 Coesão textual
ASPECTOS MICROESTRUTURAIS
Indicação de erros textuais( concordância nominal e verbal, ortografia e
de pontuação, segundo a norma-padrão)
1,0
 Até 04
0,8
 De 05 a 08
0,6
 De 09 a 12
0,4
 De 13 a 16
0,2
 De 17 a 20
0,0
 21 ou mais
ASPECTOS MACROESTRUTURAIS
1,0
 Abordagem ao tema proposto
1,0
 Coerência textual
1,0
 Coesão textual
ASPECTOS MICROESTRUTURAIS
Indicação de erros textuais( concordância nominal e verbal, ortografia e
de pontuação, segundo a norma-padrão)
1,0
 Até 04
0,8
 de 05 a 08
0,6
 de 09 a 12
0,4
 de 13 a 16
0,2
 de 17 a 20
0,0
 21 ou mais

2,0 pontos

1,0 Pontos

3,0 pontos

4,0 pontos
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PROFESSOR I DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Etapas e
Especificações

Avaliação de
títulos e
experiência
profissional

Questão
Discursiva

Redação

Pontuação
Máxima

Critérios avaliados e pontuação
ANÁLISE DE CURRÍCULO
0,5
 Curso de Pós-graduação na Área Educacional
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
0,5
 De 01 ano a 03 anos
1,0
 De 03 anos a 05 anos
1,5
 Acima de 05 anos
PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÕES CONTINUADAS PARA
PROFESSOR
0,4
 De 10h a 40h
0,8
 De 40h a 80h
1,0
 Acima de 80h
ASPECTOS MACROESTRUTURAIS
1,0
 Abordagem ao tema proposto
0,5
 Coerência textual
0,5
 Coesão textual
ASPECTOS MICROESTRUTURAIS
Indicação de erros textuais( concordância nominal e verbal, ortografia e
de pontuação, segundo a norma-padrão)
1,0
 Até 04
0,8
 De 05 a 08
0,6
 De 09 a 12
0,4
 De 13 a 16
0,2
 De 17 a 20
0,0
 21 ou mais
ASPECTOS MACROESTRUTURAIS
1,0
 Abordagem ao tema proposto
1,0
 Coerência textual
1,0
 Coesão textual
ASPECTOS MICROESTRUTURAIS
Indicação de erros textuais( concordância nominal e verbal, ortografia e
de pontuação, segundo a norma-padrão)
1,0
 Até 04
0,8
 de 05 a 08
0,6
 de 09 a 12
0,4
 de 13 a 16
0,2
 de 17 a 20
0,0
 21 ou mais

0,5 pontos

1,5 pontos

1,0 Pontos

3,0 pontos

4,0 pontos
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PROFESSOR II DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
Etapas e
Especificações

Avaliação de
títulos e
experiência
profissional

Questão
Discursiva

Redação

Critérios avaliados e pontuação
ANÁLISE DE CURRÍCULO
0,5
 Curso de Pós-graduação na área específica
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
0,5
 De 01 ano a 03 anos
1,0
 De 03 anos a 05 anos
1,5
 Acima de 05 anos
PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÕES CONTINUADAS PARA
PROFESSOR
0,4
 De 10h a 40h
0,8
 De 40h a 80h
1,0
 Acima de 80h
ASPECTOS MACROESTRUTURAIS
0,6
 Abordagem ao tema proposto
0,7
 Coerência textual
0,7
 Coesão textual
ASPECTOS MICROESTRUTURAIS
Indicação de erros textuais( concordância nominal e verbal, ortografia e
de pontuação, segundo a norma-padrão)
1,0
 Até 04
0,8
 De 05 a 08
0,6
 De 09 a 12
0,4
 De 13 a 16
0,2
 De 17 a 20
0,0
 21 ou mais
ASPECTOS MACROESTRUTURAIS
1,0
 Abordagem ao tema proposto
1,0
 Coerência textual
1,0
 Coesão textual
ASPECTOS MICROESTRUTURAIS
Indicação de erros textuais ( concordância nominal e verbal, ortografia e
de pontuação, segundo a norma-padrão)
1,0
 Até 04
0,8
 De 05 a 08
0,6
 De 09 a 12
0,4
 De 13 a 16
0,2
 De 17 a 20
0,0
 21 ou mais

Pontuação
Máxima
0,5 pontos

1,5 pontos

1,0 Pontos

3,0 pontos

4,0 pontos
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CUIDADOR DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA
Etapas e
Especificações

Avaliação de
títulos e
experiência
profissional

Questão
Discursiva

Redação

Critérios avaliados e pontuação
ANÁLISE DE CURRÍCULO
 Especialização em Ed. Especial, Ed. Inclusiva ou
0,5
Psicopedagogia
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
0,4
 De 06 meses a 01 ano
0,8
 De 01 ano a 03 anos
1,2
 De 03 anos a 05 anos
1,5
 Acima de 05 anos
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS ESPECÍFICOS
0,4
 De 10h a 40h
0,8
 De 40h a 80h
1,0
 Acima de 80h
ASPECTOS MACROESTRUTURAIS
0,6
 Abordagem ao tema proposto
0,7
 Coerência textual
0,7
 Coesão textual
ASPECTOS MICROESTRUTURAIS
Indicação de erros textuais (concordância nominal e verbal, ortografia e
de pontuação, segundo a norma-padrão)
1,0
 Até 04
0,8
 De 05 a 08
0,6
 De 09 a 12
0,4
 De 13 a 16
0,2
 De 17 a 20
0,0
 21 ou mais
ASPECTOS MACROESTRUTURAIS
1,0
 Abordagem ao tema proposto
1,0
 Coerência textual
1,0
 Coesão textual
ASPECTOS MICROESTRUTURAIS
Indicação de erros textuais (concordância nominal e verbal, ortografia e
de pontuação, segundo a norma-padrão)
1,0
 Até 04
0,8
 De 05 a 08
0,6
 De 09 a 12
0,4
 De 13 a 16
0,2
 De 17 a 20
0,0
 21 ou mais

Pontuação
Máxima
0,5 pontos

1,5 pontos

1,0 pontos

3,0 pontos

4,0 pontos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE/PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARCOVERDE

PROFESSOR FORMADOR
Etapas e
Especificações

Avaliação de
títulos e
experiência
profissional

Questão
Discursiva

Redação

Critérios avaliados e pontuação
ANÁLISE DE CURRÍCULO
0,5
 Especialização na área educacional
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/REGÊNCIA
0,5
 De 06 meses a 01 ano
1,0
 De 01 ano a 03 anos
1,5
 De 03 anos a 05 anos
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/FORMADOR
0,5
 De 03 meses a 06 meses
1,0
 Mais de 06 meses
ASPECTOS MACROESTRUTURAIS
0,6
 Abordagem ao tema proposto
0,7
 Coerência textual
0,7
 Coesão textual
ASPECTOS MICROESTRUTURAIS
Indicação de erros textuais( concordância nominal e verbal, ortografia e
de pontuação, segundo a norma-padrão)
1,0
 Até 04
0,8
 De 05 a 08
0,6
 De 09 a 12
0,4
 De 13 a 16
0,2
 De 17 a 20
0,0
 21 ou mais
ASPECTOS MACROESTRUTURAIS
1,0
 Abordagem ao tema proposto
1,0
 Coerência textual
1,0
 Coesão textual
ASPECTOS MICROESTRUTURAIS
Indicação de erros textuais ( concordância nominal e verbal, ortografia e
de pontuação, segundo a norma-padrão)
1,0
 Até 04
0,8
 De 05 a 08
0,6
 De 09 a 12
0,4
 De 13 a 16
0,2
 De 17 a 20
0,0
 21 ou mais

Pontuação
Máxima
0,5 pontos

1,5 pontos

1,0 pontos

3,0 pontos

4,0 pontos
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