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Prezado(s) Senhor(es),
Publicamos o entendimento da Comissão Especial de Licitação, conforme o edital, em
resposta ao pedido de esclarecimento feito por entidade interessada em participar da CONCORRÊNCIA
n° 04/2007 – DACC/INEP (ENCCEJA/2007):
Questionamento:
No que se refere às exigências para pontuação do Coordenador de Processamento e
Análise de Resultados (item , o profissional indicado pela proponente deverá ter, além do título de
Doutorado em uma das Áreas relacionadas (Psicologia ou Educação ou Estatística ou Matemática ou
Física), também o mestrado na Área de Psicometria? Ou seja, o mestrado em Psicometria é uma
qualificação indispensável como qualificação deste Coordenador, mesmo que este possua Doutorado
em qualquer das Áreas relacionadas acima?
Resposta:
O profissional que venha a ser Coordenador de Processamento e Análise dos
Resultados deverá ser graduado na área de Psicologia ou de Educação ou de Estatística ou de
Matemática ou de Física.
Outrossim, considerando a possível dificuldade de se encontrar profissionais no
mercado com habilitação tão específica, admitir-se-á, como requisito mínimo, além da graduação,
mestrado em Psicologia ou em Educação ou em Estatística ou em Matemática ou em Física ou em
Psicometria, bem como este profissional deverá ter experiência comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano,
em análise de itens por competências e habilidades e instrumentos de avaliações educacionais
baseados na Teoria da Resposta ao Item (TRI) e na Teoria Clássica de Teste.
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