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1ª ETAPA: PROVA OBJETIVA - FUNÇÃO 01 – Educador/Formador 

 

Nº de questões Valor 

20 3,0 pontos 

Total 60 pontos 

 

 A duração da Prova Objetiva será de 02 (duas) horas. 

 O controle do tempo de aplicação das provas e as informações a respeito do tempo transcorrido, 
durante a realização da prova, serão feitos pelos fiscais de sala.  

 Fiscais de prova estão autorizados para coibir qualquer ação irregular na realização da prova, 
inclusive a eliminação do candidato, registrado o ocorrido. 

  A prova será realizada em 02 de Setembro de 2013 (segunda-feira), às 14:00 hs, horário local, 
portando comprovante de inscrição, documento original com foto, caneta esferográfica azul ou 
preta. 

 Não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos e celulares, fones de ouvido ou similares, 
nem qualquer tipo de consulta a material ou pessoas, sob pena de eliminação do candidato. 

 A lista de candidatos com indicação dos respectivos locais para realização das provas será 
divulgada no site www.pmvc.ba.gov.br e Diário Oficial Eletrônico no dia 30 de Agosto de 2013. 

 O candidato deverá estar no local da prova, 30 (trinta) minutos antes do fechamento dos 
portões, pois serão fechados, impreterivelmente, às 14:00hs. 

 Os conteúdos relacionados da Prova Objetiva versarão sobre: 

o Resolução CD/FNDE Nº 60 de 09 de novembro de 2011 e toda sua Fundamentação Legal. 
o Resolução FNDE nº 29 de 03 de Julho de 2013; 
o PPI – Projeto Pedagógico Integrado do ProJovem Urbano. Brasília: Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – ProJovem Urbano, 2008. 

o Concepções Educacionais e Currículos em Educação de Jovens e Adultos. 

 
2º ETAPA: ANÁLISE DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – EDUCADOR FORMADOR DOS EDUCADORES 

FUNÇÃO 01 – Educador/Formador 

Nº 
TITULAÇÃO ACADÊMICA E TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

(Iniciativa pública ou privada) 
PONTUAÇÃO 

1. TITULARIDADE  
6,0 (Valor 
Máximo) 

1.1. Doutorado em outra área (apenas um). 3,0 

1.2. Mestrado em outra área (apenas um). 1,5 

1.3. Especialização na área objeto da seleção (apenas um). 1,0 

1.4. Especialização/Graduação em outra área (apenas um). 0,5 

2. 
EXPERIÊNCIA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, 
COMPROVADA, NAS ÁREAS DE: 

10,0 (Valor 
Máximo) 

2.1. 
Formação de Educadores em Projovem Urbano (valor atribuído a cada etapa completa 
de Formação / 376h). 

4,0 

2.2. 
Formação de Educadores em EJA (valor atribuído a cada etapa completa de Formação 
/ Mínimo 200 horas). 

2,5 

2.3. Programa Projovem Urbano (Coordenação Geral e/ou Pedagógica – Valor atribuído no 2,5 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
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mínimo a um ano de Coordenação). 

2.4. 
Educação de Jovens e Adultos (Gestão e/ou Coordenação Pedagógica – Valor atribuído 
no mínimo a um ano de Gestão/Coordenação). 

1,0 

3. 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NOS ÚLTIMOS CINCO 
ANOS: 

4,0 (Valor 
Máximo) 

3.1. 
Certificado/atestado/declaração de participação em curso de Formação Continuada de 
Formadores do Projovem Urbano com 252 horas de Formação e mínimo de 75% de 
aproveitamento. 

2,0 

3.2. 
Certificado/atestado/declaração de participação em curso de Formação Continuada de 
Gestores do Projovem Urbano com 56 horas de Formação e mínimo de 75% de 
aproveitamento. 

1,0 

3.3. 
Certificado/atestado/declaração de participação em curso de formação na EJA com 
mínimo de 40 horas de formação. 

0,5 

3.4. Certificado/atestado/declaração de participação em evento na área objeto da seleção. 0,5 

 

3ª ETAPA: ENTREVISTA – FUNÇÃO 01 – Educador/Formador 

 A avaliação da entrevista seguirá os seguintes critérios e pontuação (N = Nota) / (N1 + N2 + N3 = 
20,0): 

o N1 (12,0) – Articulação temática e Argumentação. 

o N2 (4,0) – Objetividade, Dicção e Fluência Verbal. 

o N3 (4,0) – Coerência, Apresentação Geral e Tempo Utilizado para as respostas. 

 

 Sobre a apresentação na entrevista segue abaixo as orientações: 

o Todos os candidatos terão até 15 minutos para sua entrevista. 
o O conteúdo da entrevista está relacionado à experiência do candidato e também aos 

conteúdos da prova objetiva.  
 

1ª ETAPA: PROVA OBJETIVA – FUNÇÕES 02 A 15 

 

Nº de questões Valor 

20 3,5 pontos 

Total 70 pontos 

 

1) A duração da prova objetiva será de 02 (duas) horas. 
2) Fiscais de prova estão autorizados para coibir qualquer ação irregular na realização da prova, 
inclusive a eliminação do candidato, registrado o ocorrido. 

               3) Os conteúdos da prova objetiva versarão sobre: 

o Resolução CD/FNDE/MEC Nº 54 de 21 de novembro de 2012 e toda sua Fundamentação 
Legal. 

o PPI – Projeto Pedagógico Integrado do ProJovem Urbano. Brasília: Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens – ProJovem Urbano, 2008. 

4) A prova será realizada  em 02 de Setembro de 2013 (segunda-feira), às 14:00 hs, horário local, 
portando comprovante de inscrição, documento original com foto, caneta esferográfica azul ou 
preta. 
5) Não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos e celulares, fones de ouvido ou similares, 
nem qualquer tipo de consulta a material ou pessoas, sob pena de eliminação do candidato. 
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6) A lista de candidatos com indicação dos respectivos locais para realização das provas será divulgada 
no site www.pmvc.ba.gov.br e Diário Oficial Eletrônico no dia 30 de Agosto de 2013. 
7) O candidato deverá estar no local da prova, 30 (trinta) minutos antes do fechamento dos portões, 
pois serão fechados, impreterivelmente, às 14:00 hs. 

 

2ª ETAPA: ENTREVISTA – FUNÇÕES 02 A 15 

 A avaliação da entrevista seguirá os seguintes critérios e pontuação (N = Nota) / (N1 + N2 + N3 = 
30,0): 

o N1 (16,0) – Articulação temática e Argumentação. 

o N2 (8,0) – Objetividade, Dicção e Fluência Verbal. 

o N3 (6,0) – Coerência, Apresentação Geral e Tempo Utilizado para as respostas. 

 

 Sobre a apresentação na entrevista segue abaixo as orientações: 

o Todos os candidatos terão até 15 minutos para sua entrevista. 

o O conteúdo da entrevista está relacionado à experiência do candidato e também aos 
conteúdos da prova objetiva.  

 
 

ETAPA ÚNICA: PROVA OBJETIVA – FUNÇÃO 16 

 

Nº de questões Valor 

20 5,0 pontos 

Total 100 pontos 

 

1) A duração da prova objetiva será de 02 (duas) horas. 
2) Fiscais de prova estão autorizados para coibir qualquer ação irregular na realização da prova, 
inclusive a eliminação do candidato, registrado o ocorrido. 

               3) Os conteúdos da prova objetiva versarão sobre: 

o Parte I e II do texto: Mobilização Social: um modo de construir a democracia e a participação. 

http://www.aracati.org.br/portal/pdfs/13_Biblioteca/Publicacoes/mobilizacao_social.pdf  

 
4) A prova será realizada  em 02 de Setembro de 2013 (segunda-feira), às 14:00 hs, horário local, 
portando comprovante de inscrição, documento original com foto, caneta esferográfica azul ou 
preta. 
5) Não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos e celulares, fones de ouvido ou similares, 
nem qualquer tipo de consulta a material ou pessoas, sob pena de eliminação do candidato. 
6) A lista de candidatos com indicação dos respectivos locais para realização das provas será divulgada 
no site www.pmvc.ba.gov.br e Diário Oficial Eletrônico no dia 30 de Agosto de 2013. 
7) O candidato deverá estar no local da prova, 30 (trinta) minutos antes do fechamento dos portões, 
pois serão fechados, impreterivelmente, às 14:00 hs. 

 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
http://www.aracati.org.br/portal/pdfs/13_Biblioteca/Publicacoes/mobilizacao_social.pdf
http://www.pmvc.ba.gov.br/

