ANEXO III
Termo de Compromisso e Responsabilidade
para Elaboração de Questões para Exame de Seleção/2019
Nome:
Área de Formação:
SIAPE:

CPF:

Endereço:
Município:

UF:

Telefone Residencial:

CEP:

Celular:

E-mail:
Banco:

Agência:

Conta Corrente:

( ) Autorizo o contato por telefone e e-mail durante a participação neste processo.

Das atribuições e reponsabilidades, previstas no item 2 do Edital 058/2018:
a.
elaborar questões inéditas, sendo estas questões de múltipla escolha, contendo 05
(cinco) alternativas e apenas 01 (uma) correta;
b.
levar em consideração o nível exigido para a prova, contemplando pelo menos 80%
(oitenta por cento) do conteúdo programático, previsto no Anexo IV, na elaboração das
questões;
c.
em conformidade com os demais membros da Banca Examinadora, elaborar 50% de
questões com nível médio de dificuldade e os outros 50% divididos entre questões difíceis e
fáceis, lembrando que não será permitido ao candidato o uso de calculadora;
d.
elaborar questões reservas, na proporção de 50% do número de questões da área, para
permitir substituições, caso seja necessário.
e.
contextualizar as questões, cuidando para manter a clareza e a objetividade;
f.
concentrar, na medida do possível, a maior parte da redação no enunciado da questão,
desenvolvendo alternativas mais curtas;
g.
utilizar apenas assuntos relevantes, evitando temas polêmicos que possam gerar
contestação e/ou questões de pura memorização;
h.
utilizar bibliografia e referenciais com informações atualizadas;
i.
NÃO usar questões com conjuntos de itens tipo FALSO/VERDADEIRO;
j.
NÃO usar alternativas com expressões: nenhuma das respostas anteriores, todas as
alternativas estão corretas e expressões negativas como: não, exceto, nunca, entre outras;
k.
elaborar o gabarito, tendo o cuidado de alternar aleatoriamente as opções corretas;
l.
digitar a prova utilizando “Word” (MS Office) ou Writer (BrOffice), com fonte “Arial”,
tamanho 11;
m.
elaborar os eventuais gráficos, tabelas ou ilustrações com largura máxima de 8 cm e boa
qualidade de resolução; inseri-los no arquivo da prova como imagem (meta-arquivo);
n.
elaborar as questões em locais que não permitam acesso de terceiros, tendo em vista a
necessidade de sigilo da prova;

o.
EM HIPÓTESE ALGUMA enviar questões referentes à prova por e-mail ou utilizar mídias
móveis, seguindo rigorosamente as orientações passadas pela Comissão Central do Exame de
Seleção 2019 do IFMS;
p.
destruir (fragmentar) todo rascunho a respeito das questões, a fim de que seja mantido
sigilo total das questões e provas;
q.
deletar qualquer arquivo utilizado para elaborações das questões;
r.
fazer as adequações indicadas pelos revisores;
s.
responder aos recursos impetrados pelos candidatos, quando referentes às questões que
elaborou;
s.
assinar e apresentar os documentos solicitados pela Comissão Central do Exame;
t.
atender aos prazos estipulados pela Comissão Central do Exame;
u.
participar das reuniões com a comissão;
v.
manter sigilo sobre as questões das provas e demais informações sigilosas do processo.

Eu, ____________________________________________________, CPF_________________
assumo o compromisso de manter sigilo, garantir ineditismo, corrigir as questões, responder
pelos recursos impetrados contra questões que comporão a prova e cumprir todos os prazos
estabelecidos pela Comissão Central. Para tanto, acato as responsabilidades contidas neste
documento.
Declaro ainda que não tenho cônjuge ou parentes consanguíneos até 3º grau ou afins que
participarão do Exame de Seleção/2019, na qualidade de candidato.

_____________________________, _____ de ________________ de 2018.

___________________________________
Nome e Siape do Elaborador de Questões

