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JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS NOTAS PRELIMINARES 

DE PRODUÇÃO TEXTUAL PARA OS CARGOS DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E 
RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

PROTOCOLO Nº 50826215622-5. RECURSO INDEFERIDO. MANTÉM-SE A NOTA 
ANTERIORMENTE DIVULGADA. 
As informações do quadro devem ser orientativas e usadas como base para uma criação textual 
alinhada nos padrões jornalísticos. Na avaliação da produção de release, procura-se observar o 
atendimento às recomendações teóricas e práticas da vivência jornalística que dão maior 
atratividade no ritmo textual e consequentemente maior possibilidade de divulgação.  Este critério 
“Citação” busca avaliar o candidato ao cargo de assessor que utilizou a ferramenta para sugerir 
ao seu assessorado este recurso textual, sejam em citações institucionais ou de especialistas. 
Nota mantida sem alterações. 

Em relação aos apontamentos relacionados à parte gramatical, esclarece-se o seguinte: 
o primeiro apontamento diz respeito a um erro de construção sintática e de paralelismo, falta da 
palavra ‘pelo’ (contração da preposição per com o pronome demonstrativo o); o segundo 
apontamento refere-se à pontuação, pois falta uma vírgula após a palavra ‘gaúcho’, visto que se 
trata de um sujeito diferente (o objetivo); já o apontamento da linha 14 está relacionado à 
construção do período “um debate para discussão dos presentes”, pois, da forma que está posto, 
a discussão será sobre “os presentes”, ou seja, sobre os participantes, quando, na verdade, a 
discussão será articulada pelos participantes; reconsidera-se a pontuação subtraída da linha 15, 
mas, mesmo assim, mantém-se a pontuação final, pois o erro apontado na linha 20 permanece 
apontado, visto que a regra sinaliza o uso de hífen para palavras compostas cujos elementos 
conservam sua autonomia fonética e acentuação própria, mas que perdem sua significação 
individual para constituir uma unidade semântica, um conceito único (CEGALLA, 2010), como, 
por exemplo, o vocábulo trazido pelo VOLP: “público-alvo”. Assim, a pontuação para o ITEM 2 
(Gramática) permanece 18 pontos. 
 
PROTOCOLO Nº 50826215623-5. RECURSO INDEFERIDO. MANTÉM-SE A NOTA 
ANTERIORMENTE DIVULGADA. 
As informações do quadro devem ser orientativas e usadas como base para uma criação textual 
alinhada nos padrões jornalísticos. Na avaliação da produção de release, procura-se observar o 
atendimento às recomendações teóricas e práticas da vivência jornalística que dão maior 
atratividade no ritmo textual e consequentemente maior possibilidade de divulgação.  Este critério 
“Citação” busca avaliar o candidato ao cargo de assessor que utilizou a ferramenta para sugerir 
ao seu assessorado este recurso textual, sejam em citações institucionais ou de especialistas.  
Nota mantida sem alterações. 
 
PROTOCOLO Nº 50826215624-5. RECURSO INDEFERIDO. MANTÉM-SE A NOTA 
ANTERIORMENTE DIVULGADA. 
As informações do quadro devem ser orientativas e usadas como base para uma criação textual 
alinhada nos padrões jornalísticos. Na avaliação da produção de release, procura-se observar o 
atendimento às recomendações teóricas e práticas da vivência jornalística que dão maior 
atratividade no ritmo textual e consequentemente maior possibilidade de divulgação.  Este critério 
“Citação” busca avaliar o candidato ao cargo de assessor que utilizou a ferramenta para sugerir 
ao seu assessorado este recurso textual, sejam em citações institucionais ou de especialistas. 
Nota mantida sem alterações. 



PROTOCOLO Nº 50826215621-5. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 80 PARA 
90. 
De acordo com as justificativas apresentadas aos itens 1 (C e G) alterada nota para + 10 pontos. 
No entanto, na avaliação da produção de release, procura-se observar o atendimento às 
recomendações teóricas e práticas da vivência jornalística que dão maior atratividade no ritmo 
textual e consequentemente maior possibilidade de divulgação.  O critério “Citação” busca avaliar 
o candidato ao cargo de assessor que utilizou a ferramenta para sugerir ao seu assessorado 
este recurso textual, sejam em citações institucionais ou de especialistas. O critério de avalição 
das informações táticas foi composto para observar de forma prática a visão e alinhamento do 
candidato ao cargo de assessor na rotina profissional. 
 
PROTOCOLO Nº 50826215628-5. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 78 PARA 
83. 
De acordo com a justificativa apresentada ao item 1 (C) alterada nota para + 5 pontos. Os critérios 
de Tamanho e Ritmo textual na linguagem jornalística não se referem apenas a quantidade de 
linhas utilizadas na produção textual, mas ao vocabulário escolhido para a narrativa, as opções 
de formação de frases e parágrafos, as pontuações para darem ritmo à leitura. O critério de 
avalição das informações táticas foi composto para observar de forma prática a visão e 
alinhamento do candidato ao cargo de assessor na rotina profissional. 
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