
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A  Gerência  de  Avaliação  das  Aprendizagens,  da  Diretoria  de  Avaliação,  da
Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, em parceria com a
Subsecretaria  de  Formação  Continuada  dos  Profissionais  da  Educação  da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, torna público e estabelece as
normas para o processo seletivo de profissionais do magistério da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal para o preenchimento de vagas no curso
Elaboração de Matriz de Referência, com a perspectiva de formação de grupo de
trabalho  para  elaboração  de  matriz  do  Sistema  Permanente  de  Avaliação
Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF). 

2. DO CURSO

O curso Elaboração de matriz de referência  será realizado via plataforma Moodle
com dois encontros presenciais de frequência obrigatória, além de horas indiretas.

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo Geral

Capacitar  professores  da  carreira  magistério  com formação  em pedagogia  e/ou
língua  portuguesa  e/ou  matemática  na  elaboração  de  matriz  de  referência  em
avaliação.

2.1.2 Objetivos Específicos

- Compreender os objetivos e o processo da avaliação em larga escala;

- Conhecer a organização de uma matriz de referência;

- Analisar matrizes de referência do ensino fundamental e do ensino médio de

sistemas de avaliação educacional já consolidados no país;
- Identificar, no Currículo em Movimento, os objetos de conhecimento passíveis

de mensuração em uma avaliação em larga escala;
- Propor habilidades com base nas especificidades da Secretaria de Estado de

Educação do Distrito Federal;
- Relacionar itens a habilidades de acordo com os objetivos do SIPAEDF.

2.2 Vagas

Serão ofertadas no total 56 vagas.



2.2.1 Distribuição das Vagas

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 26 vagas para pedagogos, 15 vagas
para professores de língua portuguesa e 15 vagas para professores de matemática.
Ao realizar a inscrição, os candidatos optarão por participar do grupo 1 - elaboração
de matriz para o ensino fundamental anos iniciais ou do  grupo 2 - elaboração de
matriz para o ensino fundamental anos finais.

2.3 Período  e carga horária do curso

O curso será realizado no período de 3 de junho de 2019 a 8 de julho de 2019 e
terá carga horária total de 60 horas, sendo 6 horas presenciais, 44 horas a distância
e 10 horas indiretas. As horas presenciais serão divididas em 2 encontros, sendo o
primeiro na data provável do dia 4 de junho de 2019. Ambos serão realizados tanto
no período matutino, como vespertino, a fim de que o cursista possa escolher qual
melhor o atende.

2.4 Requisitos para inscrição

2.4.1 Requisitos obrigatórios

- Nível superior completo nos cursos de Pedagogia, Matemática e/ou Letras

(língua portuguesa).
- Professor(a) da educação básica da SEEDF. 

- Interesse pelos temas avaliação sistêmica, Currículo em Movimento e matriz

de referência para avaliação.

2.4.2 Requisitos desejáveis 

- Pós-graduação lato sensu ou  stricto sensu em curso relacionado à área de
formação.

- Conhecimento do Currículo em Movimento da SEEDF, da BNCC e das novas
matrizes do SAEB.

- Experiência em avaliação externa, TRI, elaboração e revisão de itens.
- Experiência  em  atividades  relacionadas  à  elaboração  e/ou  validação  de

matrizes de referência.

2.5 Inscrições

O período  de  inscrições  é  de  23  a  27  de  maio  de  2019  exclusivamente pelo
formulário disponível em https://bit.ly/2JoHaSu.

https://bit.ly/2JoHaSu


2.6 Processo de seleção

O processo de seleção será composto pela seguinte etapa:

1. Análise do currículo e da exposição de motivos.

2.7 Critérios de avaliação 

Análise de pontuação, em caráter classificatório, conforme quadro abaixo:

Nas áreas de 
Educação (exceto
o tema 
avaliação), Letras
e Matemática (ou 
áreas afins)

Em qualquer área
cuja temática da 
pesquisa seja 
avaliação 
educacional) 

1 Formação e
titulação

Doutorado associado à 
área de formação

20 25

Mestrado associado à 
área de formação

10 15

Especialização 
associada à área de 
formação (somente 1)

5 10

Até 50 pontos

2 Experiência
profissional

Tempo de magistério 
(máximo 30 anos)

1.6 por ano

2.8 Resultado

O resultado da seleção será divulgado no endereço http://www.se.df.gov.br/ no dia
30 de maio de 2019.

2.9 Certificação

Serão certificados os participantes que tiverem no mínimo 75% de participação na
plataforma Moodle e 100% de frequência nos dois encontros presenciais.



3. COMISSÃO

A  Comissão  será  composta  por  5  membros  da  Diretoria  de  Avaliação  da
Subsecretaria  de  Planejamento,  Acompanhamento  e  Avaliação  da  Secretaria  de
Estado de Educação do Distrito Federal.

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do correio-eletrônico

avalia.aprendizagens@edu.se.df.gov.br
 Caso o número de inscritos em uma determinada etapa ou disciplina de um

grupo  exceda  e  exista  carência  das  mesmas no  outro  grupo,  ocorrerá  a
possibilidade de remanejamento, desde que tenha anuência do candidato.

 O selecionado será avisado, na divulgação do resultado, do local e horários

do primeiro encontro presencial, bem como da confirmação da data.

mailto:avalia.aprendizagens@edu.se.df.gov.br

