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CRITÉRIOS DO EDITAL 
8. DA PROVA DISCURSIVA - 1ª ETAPA – FASE 2 

8.3. Para o cargo de Técnico de Controle Interno a Prova Discursiva terá o valor máximo de 50 (cinquenta) pontos e constituir-se-á de 1 (uma) Redação, 
cujo tema será fornecido no momento da prova. Para o desenvolvimento da Prova Discursiva, o candidato deverá redigir no mínimo 20 (vinte) e no 
máximo 30 (trinta) linhas. 

8.4. A Prova Discursiva - 1ª Etapa – Fase 2 terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada de acordo com os critérios de correção estabelecidos 
na tabela abaixo: 

 

8.5. Para o desenvolvimento da Prova Discursiva, o candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade, sendo 
desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado, estiver rasurada, ilegível ou 
incompreensível ou escrito em língua diferente da portuguesa. 

8.6. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado e/ou que tiver extensão 
inferior ao mínimo de linhas estabelecido ou ultrapassar a extensão máxima de linhas estabelecida. 

8.10. A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, em letra LEGÍVEL, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, não sendo permitida a interferência 
ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse 
caso, o candidato será acompanhado por fiscal do IBFC devidamente treinado, para o qual deverá ditar os textos, especificando oralmente a grafia das 
palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

8.12. A Prova Discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, considerando-se APROVADO o candidato que nela obtiver nota 
igual ou superior a 25 (vinte e cinco) pontos. 

8.14. Será atribuída nota zero à Prova Discursiva:  

a) em branco;  

b) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;  

c) que fuja da tipologia, tema e proposta da Prova Discursiva;  

d) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem 
como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, ou em idioma diverso do Português;  

e) que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta;  

f) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato. g) que tiver extensão inferior ao mínimo de 
linhas estabelecido. 

g) que tiver extensão inferior ao mínimo de linhas estabelecido. 
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ZERA A REDAÇÃO 

Em branco;  

Cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;  

Que fuja da tipologia, tema e proposta da Prova Discursiva;  

Considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e 
parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, ou em idioma diverso do Português;  

 

Que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta;   

Que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato. g) que tiver extensão inferior ao mínimo 
de linhas estabelecido. 

 

Que tiver extensão inferior ao mínimo de linhas estabelecido.  

 

 
CRITÉRIOS PONTUAÇÃO NOTA 

Conhecimento do tema (cobertura dos tópicos apresentados: atualização, originalidade e relevância das 
informações) 

0 a 9,0  

Capacidade de argumentação (atualização, originalidade e relevância das informações) 0 a 7,0  

Sequência Lógica do Pensamento (introdução, desenvolvimento e considerações finais) 0 a 9,0  

Coerência e Coesão (pontuação, continuidade e progressão de ideias, uso apropriado de articuladores) 0 a 9,0  

Morfossintaxe – (relação entre as palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, 
organização e estruturação dos períodos e orações, emprego dos tempos e modos verbais e colocação de 
pronome) 

0 a 7,0  

Acentuação e ortografia 0 a 9,0  

Total 0 a 50  


