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Resposta Prezada Naiara,

Seguem respostas dos setores responsáveis:

Informamos que o concurso tem validade de um ano. O Contrato foi 
assinado em 21/09/2015, portanto, o vencimento ocorrerá em 
20/09/2016.

Os critérios de correção estão no Edital. Conforme item 8, temos:

8. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
8.1. O Concurso Público será composto de:
a) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os 
candidatos de todas as áreas.
b) prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e 
classificatório, para os candidatos de
todas as áreas.
c) prova de títulos, de caráter classificatório, para os candidatos de todas 
as áreas.
9. DA PROVA DISCURSIVA
9.1. A prova discursiva visa avaliar a capacidade do candidato de expor 
com clareza, concisão, precisão,
coerência e objetividade assuntos relacionados à área para a qual 
concorre, além de demonstrar a capacidade de
organização do texto, de análise e síntese dos fatos e ideias examinadas 
bem como a correção gramatical com a
qual foi redigida.
9.2. O candidato deverá produzir, com base em tema sorteado, um texto 
dissertativo, no caderno de
texto definitivo da prova discursiva, acerca do conteúdo relacionado à 
área para a qual concorre, de no
mínimo 90 (noventa) linhas e no máximo 120 (cento e vinte) linhas.
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Detalhamento Solicito esclarecimento dos trâmites realizados pela FUNRIO e IFBAIANO 
na realização das seguintes ações:
1° Vencimento de licitação para realização do concurso público regido 
pelo edital 65/2015;
2° Critérios utilizados na correção da prova dissertativa pela banca 
examinadora, uma vez que a mesma ocorreu de forma completamente 
incoerente;
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9.2.1. O texto definitivo da prova discursiva deverá ser produzido na 
língua portuguesa.
9.2.2. A FUNRIO irá disponibilizar folhas no caderno de texto definitivo 
da prova discursiva
exclusivas para colocação de imagens (figuras, fórmulas, tabelas, etc) de 
forma que o candidato quando
estiver produzindo seu texto dissertativo faça menção a estas imagens 
(ver figura XX, por exemplo), não
colocando-as em seu texto dissertativo. Estas imagens não serão 
contabilizadas como linhas produzidas,
devendo o candidato produzir efetivamente a quantidade de linhas 
mencionadas no subitem 9.2 deste
Edital.
9.2.3. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer 
fragmento de texto que for escrito
fora do local apropriado e/ou que ultrapassar a extensão máxima de 
linhas estabelecidas no caderno de
texto definitivo da prova discursiva.
9.2.4. O candidato que não produzir seu texto com quantidade de linhas 
igual ou superior ao
mínimo exigido será considerado eliminado.
9.3. Os temas de cada área para sorteio para a prova discursiva estarão 
disponíveis no endereço
eletrônico www.funrio.org.br, na página do concurso, na guia 
Publicações, no período informado no
cronograma existente nas guias Publicações e Cronogramas neste 
mesmo endereço.
9.3.1. Os temas de cada área serão compostos por assuntos 
relacionados aos
conhecimentos/disciplinas constantes na formação da área.
9.3.1.1. No caso onde encontramos área/subárea 
(Agronomia/Fitopatologia, Biologia/Bioquímica,
Biologia/Botânica, Biologia/Zoologia, Química/Físico-Química, 
Química/Química Analítica,
Química/Química Inorgânica, Química/Química Orgânica, 
Zootecnia/Genética e Zootecnia/Produção
Animal não Ruminante) os temas serão compostos por assuntos 
relacionados aos
conhecimentos/disciplinas constantes na formação da área e subárea.
9.4. O sorteio do tema para cada área ocorrerá na cidade de Salvador, 
em um dos locais de prova,
antes do horário definido para o fechamento dos portões, na presença de 
2 (dois) candidatos, de
representante(s) da Comissão do Concurso Público do IF Baiano e de 
represente(s) da FUNRIO, os quais
assinarão termo atestando a idoneidade e a segurança do processo.
9.4.1. Cada tema de cada área estará escrito em uma folha de papel, 
devidamente selada.
9.4.2. Os 2 (dois) candidatos, de áreas diferentes, serão escolhidos 
aleatoriamente entre os que já se
encontrarem devidamente identificados e aguardando o início da prova.
9.4.3. Os temas sorteados para cada área serão rubricados pelos 
presentes.
9.4.4. Os candidatos que participaram do sorteio retornarão para as 
respectivas salas de prova sem
tomar conhecimento dos temas sorteados.
9.4.5. O(s) representante(s) da Comissão do Concurso Público do IF 
Baiano preparará(ão) uma
relação contendo os temas sorteados para cada área, sendo os temas 
sorteados para cada área repassados
para o coordenador da FUNRIO responsável por cada local de prova em 
cada cidade de prova.
9.4.6. A relação contendo os temas sorteados para cada área será 
afixada no quadro de cada sala de
prova em cada cidade de prova imediatamente após o início da mesma.
9.5. A avaliação da prova discursiva será realizada da seguinte forma:
9.5.1. Uma banca examinadora, composta por 3 (três) professores da 
área para a qual o candidato
concorre, avaliará a apresentação, a estrutura textual e o 
desenvolvimento do tema totalizando a



nota relativa ao conteúdo.
9.5.2. Um professor de língua portuguesa avaliará o domínio da 
modalidade escrita, computando os
erros (NER = número de erros) do candidato, considerando-se aspectos 
como acentuação, grafia,
pontuação, morfossintaxe, concordância, regência, propriedade 
vocabular e o número de linhas
efetivamente escritas pelo candidato (NLI = número de linhas).
9.6. Cada membro da banca examinadora atribuirá nota de 0,00 (zero) a 
10,00 (dez) para a nota de
conteúdo do candidato, sendo que a nota final associada ao conteúdo do 
candidato (NCO) será a média
aritmética das notas atribuídas por cada membro da banca, 
considerando até a 2a
 casa decimal,
desprezando as demais, sem arredondamento ou aproximação.
9.7. O professor de língua portuguesa atribuirá a nota da modalidade 
escrita (NME) utilizando a
fórmula NME = NER / NLI, considerando até a 2a
 casa decimal, desprezando as demais, sem
arredondamento ou aproximação.
9.8. A nota da prova discursiva de cada candidato (NDI) segue a fórmula 
NDI = NCO – NME
9.9. Será atribuída nota 0,00 (zero) à nota da prova discursiva (NDI = 
0,00) no caso em que NDI for
menor do que 0,00 (zero).
9.10. A prova discursiva será desidentificada e encaminhada para a 
correção.
9.10.1. Tanto a banca examinadora, composta por 3 (três) professores 
da área para a qual o
candidato concorre quanto o professor de língua portuguesa, receberão 
apenas a imagem das folhas que
compõem o caderno de texto definitivo da prova discursiva 
compreendida entre as marcas de
sincronismo para a digitalização, não sendo repassada nenhuma 
informação sobre o candidato.
9.11. Será considerado reprovado o candidato que obtiver a nota da 
prova discursiva (NDI) menor
do que 6,00 (seis).
____________
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