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ERRATA

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA JUÍZES LEIGOS - nº 01/2019

Na publicação do edital em epígrafe, constante do DJe nº 198, publicado no dia 23 de outubro de 2019, na TABELA 10.1 do
ITEM 10, DA PROVA DISCURSIVA, na pág. 18, onde se lê:

TABELA 10.1

Aspectos: Descrição:
Pontuação

máxima

1
Atendimento ao tema 
proposto na questão

A  resposta  elaborada  deve  ser  concernente  ao  tema  proposto  pela  questão
discursiva.

4

2
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria

O  candidato  deve  apresentar  conhecimento  teórico  e  prático  a  respeito  do
assunto/tema abordado pela questão, demonstrando domínio técnico e científico.

4

3

Clareza de 
argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto 
na questão

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de
convencer  seu  interlocutor  a  respeito  do  ponto  de  vista  defendido,  além  de
demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado pela questão.

2

4 Utilização adequada da 
Língua Portuguesa

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: 
 seleção vocabular adequada (considerando problemas de inadequação 

vocabular, troca entre parônimos, emprego de vocábulos de variação 
linguística inadequada, marcas de oralidade);

 uso adequado da grafia (acentuação e ortografia); 
 emprego adequado de concordância e regência;
 uso adequado de pontuação e sinais gráficos;
 correta estruturação dos períodos no interior dos parágrafos e emprego 

adequado de articuladores intra e entreparágrafos.
Caso  o  candidato  tenha  obtido  pontuação  igual  a  0  (zero)  nos  demais
aspectos (1, 2 e 3), o de nº 4, “Utilização adequada da Língua Portuguesa”,
também será pontuado com nota 0 (zero).

10

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DISCURSIVA 20

leia-se:

 TABELA 10.1

Aspectos: Descrição:
Pontuação

máxima

1
Atendimento ao tema 
proposto na questão

A  resposta  elaborada  deve  ser  concernente  ao  tema  proposto  pela  questão
discursiva.

4

2
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria

O  candidato  deve  apresentar  conhecimento  teórico  e  prático  a  respeito  do
assunto/tema abordado pela questão, demonstrando domínio técnico e científico.

4

3

Clareza de 
argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto 
na questão

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de
convencer  seu  interlocutor  a  respeito  do  ponto  de  vista  defendido,  além  de
demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado pela questão.

2

4 Utilização adequada da 
Língua Portuguesa

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: 
 seleção vocabular adequada (considerando problemas de inadequação 

vocabular, troca entre parônimos, emprego de vocábulos de variação linguística 
inadequada, marcas de oralidade) = 2 pontos.

 uso adequado da grafia (acentuação e ortografia) = 2 pontos.
 emprego adequado de concordância e regência = 2 pontos.
 uso adequado de pontuação e sinais gráficos = 2 pontos.
 correta estruturação dos períodos no interior dos parágrafos e emprego 

adequado de articuladores intra e entreparágrafos = 2 pontos.
Caso  o  candidato  tenha  obtido  pontuação  igual  a  0  (zero)  nos  demais
aspectos (1, 2 e 3), o de nº 4, “Utilização adequada da Língua Portuguesa”,
também será pontuado com nota 0 (zero).

10

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DISCURSIVA 20

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2019. 


