
 

Atenção: 
 

 

1. Ficam suspensos os Editais de Vagas Remanescente nº05 (2º Ensino Médio) e nº 06 

(2º ETIM). 

 

 

 

 

2. Alteração dos Editais de Vaga Remanescentes nº07 (2ºAdministração) e nº08 

(2ºAgroindústria) -1ºSem/2021: 

 

Onde consta: 

“III - Das Provas 

 

1. As provas objetivas avaliarão o candidato quanto às competências e habilidades do 1ª 
módulo do Técnico em Administração,  

2. Avaliação de competências, por meio de prova teórica que será aplicada na sexta-feira, 12 
de fevereiro de 2021, das 19h30 às 21h30, na SALA AMBIENTE das dependências da ETEC 
AUGUSTO TORTOLERO ARAÚJO, com tempo mínimo de permanência de 1 (uma) hora.  

A prova teórica será constituída de uma prova com 30 (trinta) questões-teste, cada uma 
com 5 (cinco) alternativas (A,B,C,D,E), abrangendo competências e habilidades do 1º 
módulo do Técnico em Administração, as quais serão avaliadas na escala de quatro 
menções (Muito Bom - MB; Bom - B; Regular - R ou Insatisfatório - I), equivalentes ao 
número de questões acertadas, conforme a seguinte correspondência: 

a) MB - de 27 a 30 questões acertadas 
b) B - de 21 a 26 questões acertadas 
c) R - de 15 a 20 questões acertadas 
d) I - de 0 a 14 questões acertadas 

 

Parágrafo único: Será considerado classificado o candidato que tenha obtido 
aproveitamento para promoção equivalente às menções MB, B ou R na avaliação de 
competências teórica, e será eliminado o candidato que obtiver a menção I (insatisfatório). 
 
3.  Cada questão valerá um ponto. 
4.  Não será computada questão em branco, com rasuras ou marcação dupla mesmo que uma 
delas esteja correta.” 

 

 
LEIA-SE: 
 
“III - Do Processo de Avaliação 
Será constituída de Avaliação de Competências por meio de entrevista realizada via videoconferência; 
(Sugere-se, caso seja possível, que a entrevista seja gravada a fim de garantir a transparência do 
processo) 
 



Os candidatos serão classificados na escala de quatro menções: 
 

MENÇÕE

S 

CONCEITOS DEFINIÇÃO  

MB MUITO BOM 

O candidato obteve excelente desempenho no desenvolvimento da 

avaliação de competências. Demonstrou que possui todas as competências 

comportamentais e técnicas para ocupar a vaga. 

B BOM 

O candidato obteve bom desempenho no desenvolvimento da avaliação 

de competências. Demonstrou que possui boa parte das competências 

comportamentais e técnicas para ocupar a vaga. 

R REGULAR 

O candidato obteve desempenho regular no desenvolvimento da avaliação 

de competências. Demonstrou que possui algumas competências 

comportamentais e técnicas para ocupar a vaga. 

I  
INSATISFATÓR

IO 

O candidato obteve desempenho insatisfatório no desenvolvimento da 

avaliação de competências. Não conseguiu demonstrar as competências 

comportamentais e técnicas para ocupar a vaga. 

 
Parágrafo único: Será considerado classificado no processo o candidato que tenha obtido às menções 
MB, B ou R. 
3.  A classificação dos candidatos será por ordem de desempenho. 
3.1. Ocorrendo empate para efeito de classificação, será aplicado o critério de maior idade (data de 
nascimento). 
3.2. Persistindo o empate a vaga será sorteada.” 

 

 

 

Paraguaçu Paulista, 02 de Fevereiro de 2021. 


