INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES DAS PROVAS DISCURSIVAS E ENTREGA DO
ESPELHO DE PROVA:
Planejamento da prova:
A prova discursiva deve avaliar os conteúdos, as habilidades e as competências desejadas.
No planejamento da elaboração da questão deve ser estabelecido:
a) o objetivo e quais habilidades se deseja avaliar;
b) o conteúdo que se deseja abordar;
c) a tabela com a escala de pontuação.
Elaboração das questões:
A prova discursiva consistirá na elaboração de:
a) 1 (uma) questão discursiva abordando as disciplinas do conteúdo programático estabelecido no Anexo I do Edital de
abertura e suas retificações de até 30 (trinta) linhas com valor máximo de 10,00 pontos.
Gabarito:
A avaliação das provas discursivas considerará, além do conhecimento do tema (conhecimento jurídico), os aspectos
de composição e ordenação dos textos e o uso do idioma, deverá observar o que segue:
a) A correção deverá ser efetuada em tópicos, conforme quadro abaixo, podendo haver desdobramento da pontuação
para melhor avaliação dos quesitos;
b) O verso da prova em branco, também, poderá ser utilizado para explicitar a pontuação, de forma que fique claro
para o candidato onde foram descontados pontos.
c) Será atribuída nota ZERO à resposta da questão da Prova Discursiva que:
c.1. for assinada fora do local apropriado;
c.2. apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato, exceto a aposição
da assinatura;
c.3. for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade;
c.4. for escrita com caneta de cor diferente da constante no item 3 (azul ou preta) do Capítulo VIII;
c.5. estiver em branco;
c.6. apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
c.7. responder a questão em local diverso da folha de resposta correspondente.

ITEM

Desempenho
técnico
jurídico- conhecimento do
tema
Clareza do raciocínio
Referências legais- citação
dos dispositivos legais e
da legislação de acordo
com o solicitado no
enunciado da questão e na
fundamentação
utilizada
na resposta
Legibilidade da resposta
Ortografia, gramática e
acentuação
TOTAL

PONTUAÇÃO MÍNIMA
Resposta incompleta ou
parcialmente correta
0,1

PONTUAÇÃO MÁXIMA

5,0

0,1
0,1

1,0
2,0

0,1
0,1

1,0
1,0

0,5

10,0

I. Desempenho Técnico-Jurídico: conhecimento do tema (pontuação
máxima: 5,0)
Informações Básicas
- Conceito de audiência de custódia (1,0)
* Não confundir com o artigo 8, 3, do Pacto de San José da Costa Rica

- Posição da doutrina: se possível, citando autores favoráveis e contrários à vedação
probatória. (1,0)
* Para a referência somente à doutrina pró ou contra: 0,5

Mérito: diz respeito à posição defendida pelo(a) candidato(a)
- Se existente a exclusão, ela só poderá ocorrer por lei. Não será possível por ato
administrativo ou por mera decisão judicial desprovida de embasamento legal. (1,0)

- Utilização do depoimento:
a. natureza do depoimento (=prova emprestada ou documental), quando levado ao
processo de conhecimento + requisitos e satisfação para a configuração da prova emprestada
(0,5)
b. não é prova ilícita (0,5)

- Valor relativo da confissão prestada na audiência de custódia (0,5)
* confronto com outras provas

- Ato perante juiz e sob o contraditório e ampla defesa (0,5)

II. Clareza do Raciocínio (pontuação máxima: 1,0)
- É preciso reler as frases para entender o que o candidato quer dizer?
* Caso positivo, haverá a perda de 0,1 por frase a ser relida.
* No máximo, haverá a perda de 1,0.
- Não ser possível entender o raciocínio: -0,9
- Não responder a questão: - 0,9
- Não justifica a posição: - 0,9
- Posições antagônicas, contraditórias ou sem sentido: - 0,5
- Referência a autores ou citações que nada têm a ver com o tema: - 0,1

III. Referências Legais: citação dos dispositivos legais e da legislação, de
acordo com o solicitado no enunciado da questão e na fundamentação
utilizada na resposta (pontuação máxima: 2,0)
- Artigo 7,5 do Pacto de San José da Costa Rica e/ou Artigo 9,3 do Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos (0,5)
* Citação errada do artigo: - 0,2 em cada
- Artigo 22, inciso I, da Constituição Federal (0,5)
- Artigo 155, caput, do Código de Processo Penal (0,5)
- Artigo 197 do Código de Processo Penal (0,5)

* As referências legais somente serão pontuadas quando citadas como posição do(a)
candidato(a), e não como posição da doutrina.
* As referências legais devem estar vinculadas ao primeiro argumento de mérito.

IV. Legibilidade da Resposta (pontuação máxima: 1,0)
- Análise, como um todo, da escrita empregada na resposta.
* Perda de 0,1 por palavra ilegível.
* No máximo, haverá a perda de 0,9.

- Frase grandes emendando ideias: - 0,9

V. Ortografia, Gramática e Acentuação (pontuação máxima: 1,0)
- Perda de 0,1 por erro.
- No máximo, haverá a perda de 0,9.

