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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 04/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

Retificação Nº 04/2017 do Edital do Concurso Público Nº 01/2017, conforme segue: 

 

1. Torna-se parte integrante do presente Edital as seguintes especificações: 

SEÇÃO II – DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

9.5.1. As provas Discursivas serão de caráter classificatório e eliminatório e serão aplicadas juntamente com a Prova 

Objetiva de múltipla escolha, porém, só serão atribuídos pontos das discursivas aos candidatos habilitados na Prova 

Objetiva, em referência ao item 9.5 deste Edital. 

9.5.2. As questões discursivas deverão ser realizadas pelo próprio candidato, à mão, em letra legível, não sendo 

permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas, bem como não será permitida qualquer espécie de 

consulta a recursos eletrônicos, livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa.  

9.5.3. O candidato, em cada curso/disciplina, versará sobre o tema do conteúdo programático específico escolhido, 

devendo transcorrer sua resposta, obrigatoriamente, entre 10 a 15 linhas. 

9.5.4. A Prova conterá 02 (duas) questões discursivas, cuja a pontuação para cada uma delas será de 10 (dez) 

pontos, perfazendo um total de 20 (vinte) pontos, sendo considerado o seguinte critério de avaliação: 

Item 
Pontuação 

(por questão) 

Conteúdo Técnico Científico 4,0 

Estrutura Textual (Coesão e Coerência) 2,0 

Ortografia e Gramática  3,0 

Criatividade/ Expressão das ideias/ Atualização  1,0 

TOTAL 10,0 

 

9.5.4.1. Quanto ao Conteúdo Técnico Científico: Será avaliado o domínio do conteúdo técnico científico sobre o 

tema. 

9.5.4.2. Quanto à Estrutura Textual (Coesão e Coerência): Será avaliada a organização do candidato ao discorrer 

sobre o tema, versando a instrução, o desenvolvimento e a conclusão do raciocínio. 

9.5.4.3. Quanto à Ortografia e Gramática: Serão avaliados os quesitos de uso adequado da terminologia técnica e 

precisão de linguagem, além da correção gramatical de acordo com as normas cultas da Língua Portuguesa. 
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9.5.4.4. Quanto à Criatividade/ Expressão das ideias/ Atualização: Será avaliado a originalidade do texto, fluência, 

flexibilidade, expressividade e atualidade. 

9.5.5. Os textos das provas serão avaliados quanto à coerência do texto e à modalidade escrita de Língua 

Portuguesa. Na avaliação da prova discursiva serão consideradas a capacidade de interpretação e exposição, a 

correção gramatical, concordância verbal e nominal. O Uso da linguagem deverá seguir os padrões da norma culta da 

Língua Portuguesa. 

9.5.6. Será descontado 0,50 (meio) ponto para cada erro de ortografia, concordância verbal ou nominal encontrada na 

prova, sobre o valor máximo atribuído ao critério de Ortografia e Gramática. 

9.5.7. As provas que fugirem do tema proposto, que narrarem acontecimentos desconexos com os fatos ou indícios 

apresentados, apresentarem caligrafia ilegível ou identificação em local indevido, terão nota ZERO.  

 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.  

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Zambini, por meio 

do SAC: telefone (11) 5594-8441 ou e-mail atendimento@zambini.org.br.  

 

 

 

Itaquaquecetuba, 05 de maio de 2017 

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba 
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