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Assunto: Esclarecimentos sobre a Concorrência n° 02/2009 – DAEB/INEP.
Prezados Senhores,
Em resposta ao pedido de esclarecimento feito por empresa
interessada em participar da Concorrência nº02/2009 – DAEB/INEP (ITENS DO
ENCCEJA /2009), e de acordo com o posicionamento da Diretoria responsável
pela elaboração do Projeto Básico, esta Coordenação torna público o
entendimento da referida Diretoria, conforme descrito abaixo:
Questão 1 –
Com relação ao edital 02/2009, no ponto requisitos obrigatórios aos
profissionais, não há indicação do perfil para os psicometristas. Solicitamos a
gentileza de nos esclarecer.
Resposta: QUESTÃO 1
Esclarecemos que tais informações constam na alínea “K” do anexo
III (quantitativo, Perfil e atribuições dos Profissionais – Pessoal técnico
Especializado – Responsáveis pela Consecução do Objeto desse Projeto
Básico), do referido Edital, apresentamos o seguinte texto:
“K ) 6 (seis) Psicometristas ( consultor experto em análise de instrumentos de
avaliações educacionais baseados na Teoria da Resposta ao ITEM): seu foco é o
item na perspectiva do todo (prova), ou seja, devem desde as primeiras análises
identificar os itens mais congruentes com a Matriz (precisão em relação às
Competências e Habilidades) e revisá-los com relação à atribuição do nível de
dificuldade e de inteligibilidade, adequação do descritor e distratores. Participam da
montagem dos cadernos do pré-teste e do aceite final dos produtos, garantindo a
proporcionalidade dos itens definidos na Matriz e itens pertinentes àquela, bem como
no relatório final da análise do pré-teste.
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Perfil mínimo exigido: deverão ser graduados na área de Psicologia ou
Educação ou Estatística ou Matemática ou Física e ter, no mínimo, 1(um) ano em
análise de instrumentos de avaliações educacionais baseados na Teoria de Resposta
ao Item (TRI).

Sem mais, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
porventura existentes.
Atenciosamente,

Odiete Deusdará Rodrigues
Presidente da CEL/INEP
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