MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
PROJETO 914BRZ1050.8
EDITAL 02.2017
ERRATA
O Master do Projeto 914BRZ1050.8 informa e dá publicidade às alterações efetuadas no Termo de Referência que rege o edital Edital 02.2017.
Identificaram-se na tabela dos critérios de pontuação da Entrevista e Redação erros de digitação. Apesar de não comprometerem
substancialmente o escopo do Termo de Referência, o erro poderia ser passível de recurso. Considerando que, no momento de identificação
dos equívocos, o processo seletivo ainda se encontrava na fase de candidatura, a Unidade de Gestão de Projetos da Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica optou por emitir uma errata visando minimizar danos aos candidatos. Diante do exposto, onde lia-se:
c) Entrevista e Redação - Máximo 30 pontos
ESPECIFICAÇÃO

Entrevista

PONTUAÇÃO MÁXIMA
Conhecimento acerca da Educação Profissional e Tecnológica
(legislação, programas e iniciativas)
Conhecimento acerca de modelos metodológicos e
ferramentas aplicáveis a um sistema de informação em EPT
Capacidade de compreensão, análise e resolução de um
problema relacionado à EPT

Redação (30 a 50 linhas) a
respeito de um tema de EPT.
O tema será definido pela
Habilidade de comunicação escrita (clareza e correção na
comissão de seleção. Não haverá
elaboração de um documento técnico)
consulta.

até 15 pontos
até 15 pontos
até 15 pontos
até 15 pontos

Leia-se:
c) Entrevista e Redação - Máximo 50 pontos
ESPECIFICAÇÃO

Entrevista

PONTUAÇÃO MÁXIMA
Conhecimento acerca da Educação Profissional e Tecnológica
(legislação, programas e iniciativas)
Conhecimento acerca de modelos metodológicos e
ferramentas aplicáveis a um sistema de informação em EPT
Capacidade de compreensão, análise e resolução de um
problema relacionado à EPT

Redação (30 a 50 linhas) a
respeito de um tema de EPT.
O tema será definido pela
Habilidade de comunicação escrita (clareza e correção na
comissão de seleção. Não haverá
elaboração de um documento técnico)
consulta.

até 15 pontos
até 15 pontos
até 10 pontos
até 10 pontos

O termo de referência será republicado no Portal do MEC (http://portal.mec.gov.br/selecao-de-consultores) com a nova redação.

