
 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 008 

 

A Presidente da Comissão Fiscalizadora do Concurso Público da Prefeitura 

Municipal de Alta Floresta – MT, nos termos dos itens 9.9 e 9.10 do Edital nº. 

001/2012, visando atender o princípio da publicidade; 

 

RESOLVE:  

 

I – Esclarecer sobre a aplicação das provas objetivas e dissertativas, conforme 

abaixo especificado: 

 

• Da data e do local das provas objetivas e dissertativas. 

 

1.  A prova objetiva será realizada no dia 03 de junho de 2012 no período 

matutino, das 08h às 11h, nos locais a serem indicados em edital complementar 

específico, que estará disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.acpi.inf.br, www.altafloresta.mt.gov.br e será afixado no mural da Prefeitura 

Municipal de Alta Floresta. 

2. A prova dissertativa será realizada no dia 03 de junho de 2012 no período 

vespertino, das 14h às 17h, nos locais a serem indicados em edital complementar 

específico, que estará disponível nos mesmos endereços acima referidos. 

 

• Das características das provas objetivas e dissertativa 

 

1. As provas objetivas terão duração de 03 (três) horas, contadas a partir do 

momento em que todas as informações forem prestadas aos candidatos. 

2. A prova dissertativa destina-se a avaliar a profundidade do conhecimento do 

candidato a respeito das matérias elencadas no edital. 
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3. Nesta fase será permitido ao candidato consultar exclusivamente a legislação 

(seca), não sendo permitida utilização de legislação comentada ou anotada com 

dados de jurisprudência, doutrinários ou anotações manuais, apostilhas, legislação 

ou material equivalente retirada e impressa por meio de internet, ou encartes 

extras à obra de consulta, conforme definido pelo Anexo VI deste edital. 

4. Todo material de consulta será vistoriado pelos coordenadores e pelos fiscais de 

sala, sendo retido qualquer material que esteja em desacordo com o item 3 

condicionado às demais regras de fiscalização de sala de aula previstas no Edital n° 

001/2012. 

5. Mesmo depois da vistoria do material de consulta previsto no item 3 na entrada 

da sala de realização da prova dissertativa se o fiscal perceber a existência de 

anotações extra-obra no material de consulta do candidato o mesmo será retirado 

da sala de aula e sumariamente desclassificado do concurso. 

6. A prova dissertativa consistirá de uma Peça Profissional inerente à área de 

atuação do cargo e condicionada ao conteúdo programático constante do Anexo II 

do Edital n° 001/2012. 

7. A prova dissertativa terá duração de 03 (três) horas contadas a partir do 

momento em que todas as informações forem prestadas aos candidatos. 

8. A nota máxima da prova dissertativa é de 10 (dez) pontos. 

9. O caderno de textos definitivos da prova dissertativa não poderá ser assinado, 

rubricado e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que o identifique em outro 

local que não o apropriado sob pena de ser anulado. Assim, a detecção de qualquer 

marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos 

acarretará a anulação da prova dissertativa. 

10. O caderno de textos definitivos será o único documento válido para a avaliação 

da prova subjetiva, devendo obrigatoriamente ser devolvido ao fiscal de sala ao 

término da prova, devidamente assinado no local indicado. O caderno de rascunho 

é de preenchimento facultativo e não terá validade para efeito de avaliação, 

podendo o examinando levá-lo consigo após o horário estabelecido no Edital nº 

001/2012. 
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11. A prova dissertativa deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta 

esferográfica, fabricada em material transparente, de tinta azul ou preta, não sendo 

permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de 

examinando portador de deficiência que solicitou atendimento especial para esse 

fim, nos termos do Edital n° 001/2012. Nesse caso, o examinando será 

acompanhado por um agente devidamente treinado, para o qual deverá ditar o 

texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de 

pontuação. 

12. O examinando receberá nota zero na prova subjetiva em casos de não 

atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, de manuscrever em letra 

ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no item anterior, bem 

como no caso de identificação em local indevido. 

13. Para a prova dissertativa o examinando deverá formular texto com a extensão 

máxima definida na capa do caderno de textos definitivos. Será desconsiderado, 

para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local 

apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. 

14. Serão cobradas as novas regras ortográficas. 

15. Somente será corrigida a prova dissertativa do candidato que alcançar a 

pontuação mínima na prova objetiva prevista no Edital n° 001/2012, ou seja, 50% 

(cinquenta por cento), do total das questões.  

ESPELHO DA AVALIAÇÃO DA PROVA SUBJETIVA 

ASPECTOS MACROESTRUTURAIS FAIXA DE VALORES 

APRESENTAÇÃO TEXTUAL   

Legibilidade 
0,50 (cada tópico) 

Respeito às margens e indicação de parágrafos 

ESTRUTURA TEXTUAL (dissertativa)   

Introdução adequada ao tema/posicionamento 

1,0 (cada tópico) Desenvolvimento 

Fechamento do texto de forma coerente  
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DESENVOLVIMENTO DO TEMA   

Objetividade de argumentação frente ao tema/posicionamento 

técnico 

2,0 (cada tópico) Estabelecimento de uma progressividade textual em relação à 

seqüência lógica do pensamento 

Estabelecimento de conexões lógicas entre os argumentos 

Valor máximo de pontuação 10,00 

 

 

Alta Floresta – MT, em 22 de maio de 2012. 

 

 

VALDETE APARECIDA HEINZEN 

Presidente da Comissão Fiscalizadora do Concurso Público n° 001/2012 

 


