
                
 

Av. Hermann August Lepper, 1.100 – Saguaçu – CEP 89.221-005 – Joinville/SC 
Fone: (47)2101-3200 – Home-page: www.cvj.sc.gov.br 

 

CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE 

ESCOLA DO LEGISLATIVO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2017 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, com fundamento na Resolução nº 14/2013, 

torna público, por intermédio da Escola do Legislativo, que estarão abertas, conforme as datas 

aqui especificadas, as inscrições para o processo de seleção de profissionais para compor a 

Comissão de Avaliação e Julgamento da IIIª Edição do Prêmio Jovem Autor – Concurso 

de Redação e Desenho, regulamentado pelo Edital nº 13/2017. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o processo de seleção de 

profissionais interessados em desempenhar temporariamente a função de avaliador e julgador 

dos trabalhos inscritos na IIIª Edição do Prêmio Jovem Autor – Concurso de Redação e 

Desenho, bem como os critérios de avaliação e julgamento que deverão ser considerados pelos 

avaliadores. 

1.2 O processo seletivo dar-se-á por meio de avaliação curricular. 

1.3 Poderão participar desta seleção os profissionais: 

I – portadores de diploma de graduação num dos seguintes cursos: a) Letras – Língua 

Portuguesa; b) Jornalismo; c) Artes Plásticas; d) Design Gráfico; e) Educação Artística; e 

II – portadores de certificado/diploma de pós-graduação lato sensu e/ou stricto sensu, 

preferencialmente em áreas correlatas com os cursos especificados no item anterior; e 

III – experiência profissional, preferencialmente em atividades relacionadas ao respectivo curso 

de graduação. 

1.4 Conforme o parágrafo único do artigo 4º do Edital nº 13/2017, deve se declarar impedido 

de compor a Comissão de Avaliação e Julgamento, qualquer membro que reconheça ou venha 

a reconhecer parentesco até o 3º grau civil com professores ou alunos participantes do concurso, 

sob pena de exclusão da Comissão Avaliadora. 

2. DA REMUNERAÇÃO 

2.1 Os profissionais selecionados para atuar na Comissão de Avaliação e Julgamento do Prêmio 

Jovem Autor serão remunerados pelo número de redação ou desenhos avaliados. 

2.2 Os valores de que trata o subitem 2.1 correspondem a R$15,00 por redação ou desenho 

avaliado. 
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3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição, conforme 

ANEXO I, e deverão ser entregues na Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de 

Joinville, no período de 22 de março de 2017 a 24 de abril de 2017, das 13 h às 18h30min; 

3.2 No ato da inscrição deverão ser entregues: 

I- curriculum vitae ou curriculum Lattes; 

II – cópia do diploma de graduação e dos certificados/diplomas de pós-graduação (as cópias 

poderão estar acompanhadas dos originais para a devida conferência ou poderão estar 

autenticadas); 

III - cópias dos documentos que comprovem experiência profissional (todos acompanhados do 

original para conferência);  

IV - cópia autenticada do CPF;  

V - cópia autenticada do Código de Inscrição no PIS;  

VI - prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);  

VII - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do Profissional Autônomo;  

VIII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1 A seleção dos profissionais será realizada por meio da análise curricular, observando-se as 

informações prestadas na ficha de inscrição e a documentação comprobatória, e com base nos 

critérios definidos nesta chamada. 

4.2 Serão selecionados, em regra, 5 (cinco) profissionais para compor a Comissão de Avaliação 

e Julgamento, sendo, preferencialmente, 2 (dois) com formação nas áreas específicas para 

avaliação da categoria Desenho, e 3 (três) com formação específica  para a avaliação das demais 

categorias 

4.3 Formada a Comissão, a Câmara de Vereadores de Joinville manterá todos os demais 

classificados em um cadastro de reserva. 

4.3 Havendo necessidade de compor a Comissão de Avaliação e Julgamento com número 

superior ao definido no item 4.2, serão convocados os candidatos classificados, cujos nomes 

constarão no cadastro de reserva. 
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4.4 A seleção obedecerá à ordem decrescente de pontuação obtida conforme os critérios 

estabelecidos no ANEXO II.  

4.5 Somente serão considerados títulos de formação acadêmica aqueles que forem emitidos por 

instituições reconhecidas pelo MEC.  

4.6 Em caso de empate entre candidatos serão observados os seguintes critérios de desempate: 

4.6.1 maior pontuação em relação a formação acadêmica;  

4.6.2 maior idade (anos, meses e dias). 

5. DAS ATRIBUIÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES 

5.1 Avaliar e classificar as redações e os desenhos submetidos pelas escolas inscritas no Prêmio 

Jovem Autor – Concurso de Redação e Desenho conforme regulamentado no Edital nº 13/2017 

e nesta chamada pública. 

5.2 Participar das reuniões da Comissão de Avaliação e Julgamento. 

5.3 Separar os trabalhos válidos conforme regras gerais para as categorias presentes no Capítulo 

III do Edital nº 13/2017 do Prêmio Jovem Autor – Concurso de Redação e Desenho. 

5.4 Organizar os trabalhos por categoria (Desenho, Carta, Poema, Crônica e Artigo de Opinião). 

5.5 Cada trabalho deverá ser avaliado por dois profissionais, no mínimo, sendo que cada qual 

ficará responsável pela atribuição de uma pontuação decorrente da respectiva avaliação. 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO A SEREM ADOTADOS 

PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO 

6.1 Para a classificação dos textos e desenhos serão adotadas as regras gerais para as categorias 

presentes no Capítulo III do Edital nº 13/2017 do Prêmio Jovem Autor – Concurso de Redação 

e Desenho. 

6.2 Para que os avaliadores que compõem a Comissão de Avaliação e Julgamento valorizem os 

mesmos aspectos e critérios previstos nas regras individuais de cada categoria, é fundamental 

que a avaliação siga a atribuição de pontos, de acordo com a categoria, conforme as tabelas que 

seguem: 
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Categoria Desenho 

1º ao 3º ano do ensino fundamental 

A classificação e a avaliação devem considerar, sobretudo, as regras definidas no edital do concurso. 

Adequação ao tema. 1,0  O desenho se reporta de forma pertinente ao tema proposto? 

Criatividade e originalidade. 3,0 

 O desenho transmite uma mensagem? 

 O desenho é expressivo (expressa sentimento, emoção, desejo, por 

exemplo)? 

Técnica. 3,0 

 Apresenta qualidade na aplicação da técnica de pintura? 

 Apresenta qualidade na utilização dos elementos simbólicos da 

linguagem visual? 

Harmonia e composição artística. 3,0 
 As cores, formas e proporções estão harmônicas? 

 Os arranjos dos elementos visuais demonstram estética? 

 

Categoria Carta 

4º e 5º ano do ensino fundamental 

A classificação e a avaliação devem considerar, sobretudo, as regras definidas no edital do concurso. 

Adequação ao tema. 1,0  A carta se reporta de forma pertinente ao tema proposto? 

Adequação ao gênero carta. 

2,5 

Adequação discursiva 

 A questão abordada é socialmente relevante e atual? 

 O texto apresenta os estágios composicionais: tratamento pessoal; motivo 

da manifestação; argumentação que sustenta o ponto de vista; conclusão; 

endereço do destinatário e do remetente; saudação e assinatura? 

 Está endereçada a uma autoridade? 

 Estão explicitados o(s) interlocutor(es) específico(s) e o(s) remetente(s)?  

2,5 

Adequação linguística 

 Ao longo do texto, há marcas linguísticas de interlocução? 

 O texto deixa transparecer claramente o ponto de partida e a conclusão a 

que pretende chegar? 

 Os argumentos sustentam consistentemente a conclusão do autor? 

 Estratégias argumentativas e a utilização de diferentes vozes estão 

presentes? 

Originalidade e criatividade. 2,0 

 O autor usou recursos adequados para tornar o texto interessante e para 

prender a atenção do leitor? 

 O texto deixa transparecer que o autor buscou informações para produzi-

lo e que elas são pertinentes e diversificadas. 
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Aspectos gerais de gramática e ortografia. 2,0 
 O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, ortografia, 

acentuação, pontuação)? 

 

 

 

Categoria Poema 

6º e 7º ano do ensino fundamental 

A classificação e a avaliação devem considerar, sobretudo, as regras definidas no edital do concurso. 

Adequação ao tema proposto. 1,0  O poema se reporta de forma pertinente ao tema proposto? 

Adequação ao gênero poema. 

2,5 

Adequação discursiva 

Considerando em seu conjunto, o texto: 

 Mostra um conjunto que produz sentido? 

 Atende a finalidades predominantemente estéticas? 

2,5 

Adequação linguística 

 Para a construção do poema apresentado, o autor utiliza alguns dos recursos 

poéticos da literatura, como: 

a) organização em versos e estrofes? 

b) efeitos sonoros: ritmo marcado (regular ou irregular) e rimas (regulares ou 

irregulares)? 

c) repetições de letras, de palavras ou de expressões? 

d) repetição da mesma construção (paralelismo sintático)? 

e) emprego de figuras: comparação, metáfora e personificação? 

 Outros recursos eventualmente utilizados produzem efeitos estéticos 

apropriados? 

Riqueza e pertinência do título; 

Originalidade e criatividade. 

2,0 

 O título do poema motiva a sua leitura e apresenta relação com o texto? 

 O autor usou recursos que tornam o texto interessante, podendo surpreender e 

seduzir o leitor? 

 O texto deixa transparecer que o autor buscou informações para produzi-lo e 

que elas são pertinentes e diversificadas? 

 O poema envolve o leitor por meio de recursos e procedimentos efetivamente 

literários? 

 O retrato poético revela um modo peculiar de ver o local? 

Aspectos gerais de gramática e ortografia; 

Utilização de recursos estilísticos. 

2,0 

 O poema segue as convenções da escrita ou rompe com elas propositalmente, 

visando à poeticidade? 

 A organização do texto explicita o uso de recursos poéticos, como a organização 

em versos e estrofes? 

 Faz uso de recursos estilísticos? 
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Categoria Crônica 

8º e 9º ano do ensino fundamental 

A classificação e a avaliação devem considerar, sobretudo, as regras definidas no edital do concurso. 

Adequação ao tema. 1,0  A crônica se reporta de forma pertinente ao tema proposto? 

Adequação ao gênero crônica. 

 

2,5 

Adequação discursiva 

 A situação de produção própria da crônica se manifesta no texto? 

 A organização geral do texto está de acordo com o tipo de crônica escolhido 

(política, cultural, esportiva...)? 

2,5 

Adequação linguística 

 Os marcadores de tempo e espaço contribuem para caracterizar a situação 

tratada? 

 Os articuladores textuais são apropriados ao tipo de crônica escolhido pelo 

autor? 

 Os recursos de linguagem estão adequados ao tom visado (irônico, humorístico, 

lírico ou crítico)? 

Riqueza e pertinência do título; 

Originalidade e criatividade. 

 

2,0 

 O título da crônica instiga o leitor, motivando sua leitura e apresenta relação 

com o texto? 

 Há um modo peculiar de perceber e apresentar a situação tratada? 

Aspectos gerais de gramática e ortografia. 2,0 

 O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, ortografia, acentuação, 

pontuação)? 

 Quando há rompimento das convenções da escrita, isso ocorre a serviço do 

sentido do texto? 
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Categoria Artigo de Opinião 

1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio 

A classificação e a avaliação devem considerar, sobretudo, as regras definidas no edital do concurso. 

Adequação ao tema. 1,0  O artigo de opinião se reporta de forma pertinente ao tema proposto? 

Adequação ao gênero artigo de opinião. 

2,5 

Adequação discursiva 

 A questão polêmica é socialmente relevante e atual? 

 O texto deixa transparecer que o autor mobilizou informações pertinentes 

e diversificadas para sua intervenção no debate?  

 Há uma articulação adequada entre o local e o geral? 

2,5 

Adequação linguística 

 O texto deixa transparecer claramente o ponto de partida (os dados) e a 

conclusão (ou tese) a que pretende chegar? 

 As justificativas (ou argumentos) sustentam consistentemente a conclusão 

(ou tese) do autor? 

 Estratégias argumentativas como a refutação e a utilização de diferentes 

vozes estão presentes no artigo? 

 O texto é coeso? Os elementos de articulação são adequadamente 

utilizados? 

Riqueza e pertinência do título; 

Originalidade e criatividade. 

2,0 

 O título é pertinente, em relação ao tema e ao gênero? Instiga a leitura do 

texto (sintetizando a tese do autor, por exemplo)? 

 O autor usou recursos adequados para tornar o texto interessante e para 

prender a atenção do leitor? 

 O texto deixa transparecer que o autor buscou informações para produzi-

lo e que elas são pertinentes e diversificadas. 

 O texto convence o leitor? 

Aspectos gerais de gramática e ortografia. 2,0 
 O texto atende às convenções da escrita (morfossintaxe, ortografia, 

acentuação, pontuação)? 

 

7 CRONOGRAMA 

Nº AÇÕES PERÍODO 

01 Inscrições e entrega de documentação 22/03 a 24/04 

02 Análise e contratação dos candidatos 25/04 a 10/05 

05 Homologação do resultado 11/05/2017 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e demais publicações 

referentes a esta Chamada. 
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8.2 A apresentação de documentos inidôneos ou de informações falsas poderá implicar na 

eliminação do candidato e nas respectivas penalizações cíveis e criminais. 

8.3 O prazo de vigência das atividades ficará condicionado às demandas do Concurso Prêmio 

Jovem Autor. 

8.4 Os profissionais serão avaliados e poderão ser desligados dos encargos a qualquer tempo, 

mediante interesse da Câmara de Vereadores de Joinville ou a pedido. 

8.5 Quaisquer questões passíveis de dúvida ou divergências, ou que não tenham sido previstas 

nesta chamada pública, serão apreciadas pela Câmara de Vereadores de Joinville e podem ser 

encaminhadas formalmente ao e-mail escola.legislativo@cvj.sc.gov.br. 

8.6 A Câmara de Vereadores de Joinville reserva-se o direito de resolver casos omissos e as 

situações não previstas nesta Chamada. 

8.7 Elege-se o foro da comarca de Joinville, SC, para dirimir as questões oriundas deste 

regulamento. 

 

Joinville, 17 de março de 2017. 

 

 

Fernando Krelling 

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS PESSOAIS (preenchimento obrigatório) 

Nome: 

CPF: RG:                                 Data de Emissão:     /      / 

Data Nascimento:        /        /   

Endereço Residencial: 

Município:                                                                               UF:      CEP:           

Telefone Fixo: (    )  Celular: (    ) 

E-mail:  

 

DADOS PROFISSIONAIS  

Local (ais) de trabalho atual: 

Função: 

Data início: 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA (preenchimento obrigatório) 

Escolaridade Nome do Curso Sigla Instituição 

Graduação   

Especialização   

Mestrado   

Doutorado   

*** Caso seja necessário, o(a) candidato (a) poderá acrescentar linhas. 

 

 

 

_____________________________________               _____________________________ 
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                       Local e Data                            Assinatura do (a) Candidato (a)  

 

 

 

 

ANEXO II 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA SELEÇÃO 

1.1 FORMAÇÃO ACADÊMICA (não cumulativo) PONTUAÇÃO 

a) Graduação (somente cursos exigidos) 5 

b) Especialização (área, área correlata ou relacionada à Educação) 10 

c) Mestrado (área, área correlata ou relacionada à Educação) 15 

d) Doutorado (área, área correlata ou relacionada à Educação) 20 

1.2 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PONTUAÇÃO 

Unitário Máximo 

Experiência profissional na área de graduação ou áreas 
correlatas (com exceção educação superior) 

1,0 ponto por ano 
de exercício 

30 

1.3 EXPERIÊNCIA EDUCAÇÃO SUPERIOR   

Experiência profissional na educação superior (professor 
e/ou coordenador de curso) 

1,0 ponto por ano 
de exercício 

15 

Publicação de Trabalhos Científicos  
0,5 ponto por 
trabalho 

2 

Orientação de Trabalhos de Pós-Graduação 
0,5 ponto por 
trabalho 

3 

 

Pontuação Total Máxima 100 pontos 
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