MINISTÉRIO DA FAZENDA
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
RETIFICAÇÃO
No Edital ESAF nº 85, de 18/9/2009, publicado no DOU de 21/9/2009, Seção 3, páginas 67 a 72, onde se lê: “10.6
- A avaliação das provas discursivas abrangerá:
a) ...
b) ...
Tipos de erro
Pontos a deduzir
Aspectos formais:
Erros de forma em geral e erros de ortografia
(-0,25 cada erro)
Aspectos Gramaticais:
Morfologia, sintaxe de emprego e colocação, sintaxe de regência e pontuação
(-0,50 cada erro)
Aspectos Textuais:
Sintaxe de construção (coesão prejudicada); clareza; concisão; unidade temática/estilo;
(-0,75 cada erro)
coerência; propriedade vocabular; paralelismo semântico e sintático; paragrafação
Cada linha excedente ao máximo exigido
(-0,50)
Cada linha não escrita, considerando o mínimo exigido
(-1,00)
”
Leia-se: 10.6 - A avaliação das provas discursivas abrangerá:
a) ...
b) ...
Tipos de erro
Aspectos formais:
Erros de forma em geral e erros de ortografia
Aspectos Gramaticais:
Morfologia, sintaxe de emprego e colocação, sintaxe de regência e
pontuação
Aspectos Textuais:
Sintaxe de construção (coesão prejudicada); clareza; concisão; unidade
temática/estilo; coerência; propriedade vocabular; paralelismo semântico
e sintático; paragrafação
Cada linha excedente ao máximo exigido
Cada linha não escrita, considerando o mínimo exigido

Pontos a deduzir
Cada Tema
Cada Questão
(-0,25 cada erro)

(-0,25)

(-0,50 cada erro)

(-0,50)

(-0,75 cada erro)

(-0,75)

(-0,50)
(-0,75)

(-0,33)
(-0,66)

No Anexo I – PROGRAMAS, onde se lê: ...Comércio Internacional:... 10. Regimes Aduaneiros. 10.1. Regimes
aduaneiros especiais: trânsito aduaneiro, admissão temporária, drawback, entreposto aduaneiro, entreposto
industrial, entreposto industrial sob controle informatizado (RECOF), exportação temporária, loja franca,
depósito aduaneiro de distribuição (DAD), depósito especial alfandegado (DEA), depósito afiançado (DAF),
depósito alfandegado certificado (DAC), depósito franco, Zona Franca de Manaus. Leia-se: ...Comércio
Internacional:... 10. Regimes Aduaneiros. 10.1. Regimes aduaneiros especiais: trânsito aduaneiro, admissão
temporária, drawback, entreposto aduaneiro, entreposto industrial, entreposto industrial sob controle
informatizado (RECOF), exportação temporária, loja franca, depósito especial alfandegado (DEA), depósito
afiançado (DAF), depósito alfandegado certificado (DAC), depósito franco. Regimes aduaneiros aplicados em
áreas especiais: Zona Franca de Manaus.
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