Prova nacional para seleção de professores
terá primeira edição em 2013, diz
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O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, anunciou nesta terça-feira (21) que a
primeira edição da Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira Docente
será em 2013, provavelmente em setembro. A intenção do governo é aplicar uma
prova única para selecionar professores para as redes de ensino de todo o país.
A partir dos resultados, os municípios e estados que aderirem ao exame poderão
selecionar os profissionais a partir do banco de classificados que será criado com os
resultados, sem a necessidade de organizar seus próprios concursos.
A ideia surgiu ainda em 2010. A primeira edição será voltada à seleção de
professores para atuar nos primeiros anos do ensino fundamental. De acordo com o
presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), Luiz
Cláudio Costa, o pré-teste do exame já foi feito e o banco de itens que comporão a
prova está pronto.
“Uma governadora de um estado do Nordeste me disse que fez um concurso para
selecionar 3,5 mil professores, mas, em algumas disciplinas, como física e
matemática, nenhum foi selecionado. Nós vamos tentar ajudar esse quadro em
rede nacional, com a prova de ingresso na carreira”, disse o ministro.
O Ministério da Educação estima que os resultados serão aproveitados
principalmente por municípios menores, que têm dificuldades técnicas e financeiras
de realizar concursos públicos.
A matriz dos conteúdos que serão cobrados na avaliação foi publicada em março de
2011. De acordo com o documento, a prova vai avaliar o profissional a partir de
três dimensões: profissão docente e cidadania, trabalho pedagógico e domínio dos
conteúdos curriculares. Serão exigidos conhecimentos em temas como políticas
educacionais, gestão do trabalho pedagógico, além do domínio dos conteúdos como
língua portuguesa, matemática, história e artes.
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