
 
ANEXO I 

 
DESCRIÇÕES SOBRE AS ÁREAS DE SELEÇÃO 

 
 

ANALISTA DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Área de Formação: Matemática  
 
REQUISITOS:  

- Graduação em Matemática. 

- Desejável Pós-graduação Lato Sensu ou Strictu Sensu em Educação ou áreas afins (curso 
concluído). 
 
ATRIBUIÇÕES:  
 

• Elaborar, revisar e analisar itens e testes de Matemática para as séries iniciais e finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio; 

• Ministrar oficinas de elaboração de itens e de divulgação de resultados de avaliações 
educacionais em diferentes unidades da federação; 

• Elaborar, revisar e discutir Matrizes de Referências de Avaliações; 
• Montar blocos de Testes que compõe os Instrumentos de Avaliação. 

 
PERFIL: 

Experiência profissional desejável: 

• Experiência em docência, preferencialmente, na rede pública de ensino; 
• Disponibilidade integral para viagens; 
• Conhecimento básico em informática. 

 
CARGA HORÁRIA: Estabelece-se uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais presenciais para o 
cargo em epígrafe. 
 
ITENS QUE SERÃO ANALISADOS NO CURRÍCULO: Formação Acadêmica; Experiência Profissional 

em Educação; Experiência em Docência. 

 
ANALISTA DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Área de Formação: Letras  
 
REQUISITOS:  

- Graduação em Letras. 

- Desejável Pós-graduação Lato Sensu ou Strictu Sensu em Educação ou áreas afins (curso 
concluído). 

 



ATRIBUIÇÕES:  
 

• Elaborar, revisar e analisar itens e testes de Língua Portuguesa para as séries iniciais e finais do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

• Ministrar oficinas de elaboração de itens e de divulgação de resultados de avaliações 
educacionais em diferentes unidades da federação; 

• Elaborar, revisar e discutir Matrizes de Referências de Avaliações; 
• Montar blocos de Testes que compõe os Instrumentos de Avaliação; 
• Realizar a revisão ortográfica de materiais de avaliação. 

 
PERFIL: 
 

Experiência profissional desejável: 

• Experiência em docência, preferencialmente, na rede pública de ensino; 
• Disponibilidade integral para viagens; 
• Conhecimento básico em informática. 

 
CARGA HORÁRIA: Estabelece-se uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais presenciais para o 
cargo em epígrafe. 
 
ITENS QUE SERÃO ANALISADOS NO CURRÍCULO: Formação Acadêmica; Experiência Profissional 

em Educação; Experiência em Docência. 

 
ANALISTA DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Área de Formação: Pedagogia 
 
REQUISITOS:  

- Graduação em Pedagogia. 

-Desejável Pós-graduação Lato Sensu ou Strictu Sensu em Educação ou áreas afins (curso 
concluído). 

 
ATRIBUIÇÕES:  
 

• Elaborar, revisar e analisar itens e testes de alfabetização para as séries iniciais do Ensino 
Fundamental; 

• Ministrar oficinas de elaboração de itens e de divulgação de resultados de avaliações 
educacionais em diferentes unidades da federação; 

• Elaborar, revisar e discutir Matrizes de Referências de Avaliações; 
• Montar blocos de Testes que compõe os Instrumentos de Avaliação. 

 
PERFIL: 
 

Experiência profissional desejável: 



• Experiência em docência, preferencialmente, na rede pública de ensino; 
• Disponibilidade integral para viagens; 
• Conhecimento básico em informática. 

 
CARGA HORÁRIA: Estabelece-se uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais presenciais para o 
cargo em epígrafe. 
 
ITENS QUE SERÃO ANALISADOS NO CURRÍCULO: Formação Acadêmica; Experiência Profissional 

em Educação; Experiência em Docência. 

 
ANALISTA DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Área de Formação: História 
 
REQUISITOS:  

- Graduação em História. 

-Desejável Pós-graduação Lato Sensu ou Strictu Sensu em Educação ou áreas afins (curso 
concluído). 
 
ATRIBUIÇÕES:  
 

• Elaborar, revisar e analisar itens e testes de História para as séries iniciais e finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio; 

• Ministrar oficinas de elaboração de itens e de divulgação de resultados de avaliações 
educacionais em diferentes unidades da federação; 

• Elaborar, revisar e discutir Matrizes de Referências de Avaliações; 
• Montar blocos de Testes que compõe os Instrumentos de Avaliação. 

 
PERFIL: 
 

Experiência profissional desejável: 

• Experiência em docência, preferencialmente, na rede pública de ensino; 
• Disponibilidade integral para viagens; 
• Conhecimento básico em informática. 

 
CARGA HORÁRIA: Estabelece-se uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais presenciais para o 
cargo em epígrafe. 
 
ITENS QUE SERÃO ANALISADOS NO CURRÍCULO: Formação Acadêmica; Experiência Profissional 

em Educação; Experiência em Docência. 

 

 



ANALISTA DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Área de Formação: Geografia  
 
REQUISITOS:  

- Graduação em Geografia. 

- Desejável Pós-graduação Lato Sensu ou Strictu Sensu em Educação ou áreas afins (curso 
concluído). 

 
ATRIBUIÇÕES:  

• Elaborar, revisar e analisar itens e testes de Geografia para as séries iniciais e finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio; 

• Ministrar oficinas de elaboração de itens e de divulgação de resultados de avaliações 
educacionais em diferentes unidades da federação; 

• Elaborar, revisar e discutir Matrizes de Referências de Avaliações; 
• Montar blocos de Testes que compõe os Instrumentos de Avaliação. 

 
PERFIL: 
 

Experiência profissional desejável: 

• Experiência em docência, preferencialmente, na rede pública de ensino; 
• Disponibilidade integral para viagens; 
• Conhecimento básico em informática. 

 
CARGA HORÁRIA: Estabelece-se uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais presenciais para o 
cargo em epígrafe. 
 
ITENS QUE SERÃO ANALISADOS NO CURRÍCULO: Formação Acadêmica; Experiência Profissional 
em Educação; Experiência em Docência. 
 
 
ANALISTA DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Área de Formação: Física  
 
REQUISITOS:  

- Graduação em Física. 

-Desejável Pós-graduação Lato Sensu ou Strictu Sensu em Educação ou áreas afins (curso 
concluído). 
 
ATRIBUIÇÕES:  
 

• Elaborar, revisar e analisar itens e testes de Ciências para as séries finais do Ensino Fundamental 
e Física para o Ensino Médio; 

• Ministrar oficinas de elaboração de itens e de divulgação de resultados de avaliações 
educacionais em diferentes unidades da federação; 



• Elaborar, revisar e discutir Matrizes de Referências de Avaliações; 
• Montar blocos de Testes que compõe os Instrumentos de Avaliação. 

 
PERFIL: 
 

Experiência profissional desejável: 

• Experiência em docência, preferencialmente, na rede pública de ensino; 
• Disponibilidade integral para viagens; 
• Conhecimento básico em informática. 

 
CARGA HORÁRIA: Estabelece-se uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais presenciais para o 
cargo em epígrafe. 
 
ITENS QUE SERÃO ANALISADOS NO CURRÍCULO: Formação Acadêmica; Experiência Profissional 

em Educação; Experiência em Docência. 

 
ANALISTA DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Área de Formação: Química  
 
REQUISITOS:  

- Graduação em Química. 

- Desejável Pós-graduação Lato Sensu ou Strictu Sensu em Educação ou áreas afins (curso 
concluído). 
 
ATRIBUIÇÕES:  
 

• Elaborar, revisar e analisar itens e testes de Ciências para as séries finais do Ensino Fundamental 
e Química para o Ensino Médio; 

• Ministrar oficinas de elaboração de itens e de divulgação de resultados de avaliações 
educacionais em diferentes unidades da federação; 

• Elaborar, revisar e discutir Matrizes de Referências de Avaliações; 
• Montar blocos de Testes que compõe os Instrumentos de Avaliação. 

 
PERFIL: 
 

Experiência profissional desejável: 

• Experiência em docência, preferencialmente, na rede pública de ensino; 
• Disponibilidade integral para viagens; 
• Conhecimento básico em informática. 

 
CARGA HORÁRIA: Estabelece-se uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais presenciais para o 
cargo em epígrafe. 
 



ITENS QUE SERÃO ANALISADOS NO CURRÍCULO: Formação Acadêmica; Experiência Profissional 

em Educação; Experiência em Docência. 

 
ANALISTA DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Área de Formação: Ciências Biológicas 
 
REQUISITOS:  

- Graduação em Ciências Biológicas. 

-Desejável Pós-graduação Lato Sensu ou Strictu Sensu em Educação ou áreas afins (curso 
concluído). 

 
ATRIBUIÇÕES:  
 

• Elaborar, revisar e analisar itens e testes de Ciências para as séries iniciais e finais do Ensino 
Fundamental e Biologia para o Ensino Médio; 

• Ministrar oficinas de elaboração de itens e de divulgação de resultados de avaliações 
educacionais em diferentes unidades da federação; 

• Elaborar, revisar e discutir Matrizes de Referências de Avaliações; 
• Montar blocos de Testes que compõe os Instrumentos de Avaliação. 

 
PERFIL: 
 

Experiência profissional desejável: 

• Experiência em docência, preferencialmente, na rede pública de ensino; 
• Disponibilidade integral para viagens; 
• Conhecimento básico em informática. 

 
CARGA HORÁRIA: Estabelece-se uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais presenciais para o 
cargo em epígrafe. 
 

ITENS QUE SERÃO ANALISADOS NO CURRÍCULO: Formação Acadêmica; Experiência Profissional 

em Educação; Experiência em Docência. 

 

 


