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CRITÉRIOS DO EDITAL 
 

12. DA PROVA DISCURSIVA 
 
12.1.2 Para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa será aplicada uma Redação. 
 
12.4 A Prova Discursiva, para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, consistirá de uma Redação, a ser elaborada a 
partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos. O candidato adotará uma linha de 
abordagem utilizando a tipologia textual “Dissertação” e o seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, 
ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. 
 
12.4.1 A Prova Discursiva - Redação, de caráter eliminatório e classificatório, terá o valor máximo de 30 (trinta) pontos. O 
candidato deverá obter 15 (quinze) pontos ou mais na Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de 
não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
 
12.4.3 O candidato disporá de, no mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar a Redação, sendo 
desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar 
a extensão máxima de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto. 
 
12.4.4 A Prova Discursiva - Redação deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
 
12.4.5 A Prova Discursiva - Redação, para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, será avaliada considerando-se os 
seguintes aspectos: 
 
a) atendimento ao tema proposto;  
b) clareza de argumentação/senso crítico;  
c) seletividade de informação;  
d) criatividade/originalidade;  
e) atendimento à norma padrão da Língua Portuguesa;  
f) coerência (progressão, articulação, informatividade, não-contradição);  
g) coesão referencial e sequencial;  
h) atendimento à tipologia textual solicitada. 
 
12.4.6 O candidato terá sua Prova Discursiva - Redação avaliada com nota 0 (zero) e estará automaticamente eliminado do 
concurso público se: 
 
a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;  
b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;  
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;  
d) redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;  
e) não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco, ou desenvolvê-la com letra ilegível, com 
espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;  
f) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), 
sinais, desenhos ou códigos). 
 
12.4.7 Na Prova Discursiva - Redação deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, previstos 
no subitem 12.4.3, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
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ZERA A REDAÇÃO 
Não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto; 
Não desenvolver o tema no gênero ou tipologia textual exigida; 
Apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
Redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta; 

Não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco, ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento 
excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens; 

Apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos 
ou códigos) 

CRITÉRIOS VALOR NOTA DO ALUNO 
Atendimento ao tema proposto 0 - 4 pts  

Clareza de argumentação/senso crítico 0 - 4 pts  

Seletividade de informação 0 - 4 pts  

Criatividade/Originalidade 0 - 4 pts  

Atendimento à norma padrão da Língua Portuguesa 0 - 4 pts  

Coerência (progressão, articulação, informatividade, não contradição) 0 - 4 pts  

Coesão referencial e sequencial 0 - 3 pts  

Atendimento à tipologia textual solicitada 0 - 3 pts  

 Total: 30 pontos  
 


