
 

 

 

COMUNICADO - PADRÃO DE RESPOSTAS - PROVAS DISCURSIVAS  

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2010 

 

A Consulplan, organizadora do Concurso Público nº. 001/2010 do Conselho Federal de Enfermagem, informa que, após 

a publicação do resultado preliminar das provas discursivas, será aberto prazo recursal no período de 08h00min de 22 de março 

de 2011 até as 08h00min de 24 de março de 2011, onde os candidatos, caso queiram, poderão contestar a pontuação que lhes 

foram atribuídas. Para tanto, o candidato deverá interpor seu recursos eletronicamente, no site www.consulplan.net, através do 

link correlato ao concurso público. 

Na formulação do recurso, o candidato deverá se ater ao padrão de respostas a seguir evidenciado, descrevendo 

detalhadamente os aspectos em que julga ter atendido ao solicitado pela Banca Examinadora. Após a interposição do recurso, 

deverá aguardar a decisão e julgamento, mediante documento que será publicado no site da Consulplan, onde serão descritos os 

motivos pelos quais foram descontados pontos do candidato, no caso de indeferimento do recurso. Caso queira, o candidato 

poderá, ainda, solicitar em seu recurso o espelho de sua prova, o qual será enviado quando da publicação dos recursos 

referentes a esta fase. 

 

� Padrão de respostas para os cargos de nível superior (exceto Advogado) e para o cargo de Técnico Administrativo: 

Considerando que a prova discursiva para os cargos acima mencionados, conforme subitem 5.2.1 do edital de abertura de 

inscrições, foi integrada por uma redação sobre tema proposto no caderno de provas, necessário esclarecer que este tipo de 

prova visa a avaliar a capacidade dissertativa do candidato frente ao tema proposto, utilizando-se dos conhecimentos por ele 

adquiridos nas diversas áreas, de modo que os critérios utilizados para a correção seguiram os seguintes parâmetros: 

Aspectos Formais e Textuais: o candidato deve demonstrar domínio da norma culta da Língua Portuguesa, sem eventuais 

deslizes gramaticais e de convenções da escrita. 

Aspectos Técnicos: o candidato deve compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento 

para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo. É necessário selecionar, relacionar, organizar e 

interpretar informações, fatos e opiniões com base na leitura dos textos motivadores. Os argumentos aplicados na Prova 

Discursiva devem propor uma intervenção para o tema abordado em defesa de um ponto de vista. Portanto, o candidato deve 

demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos indispensáveis para a construção da argumentação. 

 

� Padrão de respostas para o cargo de Advogado: 

Já para o cargo de Advogado, considerando que a prova discursiva é integrada pela elaboração de peça processual, que envolve 

um estudo de caso, há a previsão de uma resposta esperada, onde o candidato deve indicar a possibilidade de ajuizamento de 

ação rescisória, sob o fundamento de um documento novo, além de tratar da relativização da coisa julgada, considerando o 

princípio da dignidade humana. Formalmente, havia a necessidade, ainda, de deixar claro que se trata de um parecer. 

Além da resposta esperada acima, também aplicam-se à prova de Advogado os critérios de correção externados acima para os 

demais cargos, no que concerne aos aspectos técnicos, formais e textuais. 

 

Sendo o que nos cumpre esclarecer, 

Em 22 de março de 2011. 

CONSULPLAN 


