
 
 
 
 

Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de vagas 
do Cargo de Professor de Ensino de 1o e 2o Graus do Colégio Pedro II - 2006 

 
PROVA INSTRUMENTAL 

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS 
 

1) A Prova Instrumental será realizada no dia 3 de novembro de 2006, sexta-feira, às 10h, para todos os candidatos 
aprovados na Prova de Aula em todas as áreas de conhecimento, respeitando-se os locais relacionados no quadro 
abaixo:  

 

ÁREA DE CONHECIMENTO LOCAL 

1º Segmento do Ensino Fundamental Unidade Escolar São Cristóvão III 
Campo de São Cristóvão, 177 – São Cristóvão 

Ciências da Computação Unidade Escolar Tijuca II (Laboratório A) 
Rua São Francisco Xavier, 204 – Tijuca  

Educação Musical Unidade Escolar Centro 
Av. Marechal Floriano, 80 – Centro 

Espanhol Unidade Escolar São Cristóvão II 
Campo de São Cristóvão, 177 – São Cristóvão 

Informática Educativa Unidade Escolar Tijuca II (Laboratório B) 
Rua São Francisco Xavier, 204 – Tijuca 

Química Unidade Escolar Engenho Novo II 
Rua Barão do Bom Retiro, 726 – Engenho Novo 

2) A Prova Instrumental, de caráter classificatório, terá a duração de 1h30min (uma hora e trinta minutos), versando 
sobre os principais conceitos pedagógicos constantes na legislação educacional, e será realizada por meio de 
ferramentas computacionais. 

3) No dia da Prova Instrumental, o candidato deverá portar documento oficial de identidade com foto. 

4) O candidato deverá comparecer ao local divulgado para a Prova Instrumental com uma hora de antecedência. 

5) O gabarito da Prova Instrumental será disponibilizado no endereço eletrônico da Instituição (www.cp2.g12.br) a 
partir do dia 7 de novembro. 

6) O resultado da Prova Instrumental será divulgado no dia 9 de novembro no local da inscrição e através do 
endereço eletrônico www.cp2.g12.br. 

7) O candidato poderá solicitar vista da Prova Instrumental apresentando requerimento no Protocolo-Geral do 
Colégio Pedro II até o dia 13 de novembro, mediante o comprovante de recolhimento da taxa de serviço de R$ 
15,00 (quinze reais). 

8) A vista da Prova Instrumental será realizada no dia 16 de novembro, às 10h, no 3º andar do prédio da Direção-
Geral, situado no Campo de São Cristóvão, 177 – São Cristóvão. 

9) Apenas o candidato, munido do original da Cédula Oficial de Identidade, terá acesso à cópia de sua prova por um 
período de 50 (cinqüenta) minutos, a qual não poderá ser retirada da sala destinada à vista de prova. 

10) Até 24 horas após a vista da prova, o candidato poderá apresentar ao Protocolo-Geral do Colégio Pedro II 
requerimento de revisão de prova, redigido de próprio punho, dirigido à Banca Examinadora, indicando os itens de 
cuja avaliação discorda, fundamentado em argumentação consistente. 

11) Analisando o requerimento, a Banca Examinadora procederá à revisão da prova e emitirá parecer conclusivo, 
irrecorrível, exclusivamente sobre os tópicos relacionados na petição, bem como divulgará nova nota, se for o 
caso. 

12) O resultado da revisão de prova será divulgado no local da inscrição e através do endereço eletrônico 
www.cp2.g12.br,  no dia 22 de novembro de 2006. 

13) No dia, horário e local marcados para a realização da Prova Instrumental, o candidato deverá entregar à 
Coordenação do Concurso, em envelope lacrado, seu Curriculum Vitae comprovado e documentos para a Análise 
de Títulos. 

14) A divulgação da pontuação obtida na Análise dos Títulos será feita no dia 10 de novembro no local da inscrição e 
através do endereço eletrônico www.cp2.g12.br. 

15) O candidato poderá solicitar recontagem de pontos da Análise de Títulos, uma única vez, apresentando 
requerimento ao Protocolo-Geral do Colégio Pedro II, até o dia 13 de novembro, dirigido à Banca Examinadora, 
devidamente fundamentado com referência direta aos itens da tabela apresentada no item 8.5 do Edital nº 07/ 06. 
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