
 

 

ORIENTAÇÕES PARA A COMISSÃO JULGADORA MUNICIPAL 

 

Prezado(a) Secretário(a) de Educação,  

 

A 2ª edição da Olimpíada Piauiense de Língua Portuguesa – Tecendo saberes de nosso 

povo traz nesse documento, orientações necessárias para compor a Comissão Julgadora Municipal, 

assim como, suas principais atribuições. Seguem: 

1- A responsabilidade pela organização da Comissão Julgadora Municipal será da Secretaria 

de Educação Municipal e concorrerão os textos dos alunos que pertençam às escolas 

participantes das redes de ensino municipal, estadual e federal. 

 

2- As Comissões Julgadoras Municipais deverão ser compostas por 3 (três) integrantes, sendo 

01 representante da SEMEC (SEMED), 01 representante da GRE ou Supervisão de Ensino, 

01 docente de Língua Portuguesa (rese pública municipal, estadual ou federal que não tenha 

lotação em escola participante do certame) 

 

OBS: Recomenda-se que os representantes que comporão a Comissão Julgadora 

Municipal tenham formação em Pedagogia ou Letras; 

A presidência da Comissão deve ser decidida entre seus membros. 

 

3-  Responsabilidades das Comissões Julgadoras Municipais 

I. Deverá informar sua composição ao comitê Gestor da Olimpíada Piauiense de 

Língua Portuguesa através do email olimpiadapiauiense@gmail.com  até a data 

limite de 15/08/2017; 

II. Criar um email para onde deverão ser enviados os textos selecionados pela 

Comissão Julgadora Escolar. Não serão aceitos textos enviados por outros meios.  
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O endereço do e-mail para enviar os textos será informado pela Comissão 

Julgadora Municipal aos diretores das escolas participantes.  

III. Os textos deverão ser enviados à Comissão Julgadora Municipal, pela Comissão 

Julgadora Escolar seguindo o modelo da ficha de envio dos textos disponível no site 

www.olimpiadapiauiense.wordpress.com. até a data limite de 31/08/2017.  

IV. Ao término da inserção dos textos e fornecer as informações solicitadas, a Comissão 

Julgadora Municipal deverá preencher uma ata disponibilizada no site e enviá-la ao 

Comitê Gestor; 

V. Ainda é de responsabilidade da Comissão Julgadora Municipal a divulgação da 

Olimpíada Piauiense de Língua Portuguesa – Tecendo saberes de nosso povo junto 

às escolas de seu município; 

VI. A Comissão Julgadora Municipal deverá acompanhar a formação da Comissão 

Julgadora Escolar, podendo, ser solicitada, provendo auxílio para o bom 

funcionamento dos trabalhos, em observância rigorosa ao que consta no 

Regulamento (ítem 4.1.1) 

 

Central de Atendimento da Olimpíada  

Telefone: (86) 3215-3392 (VILMA - SEDUC) 

   (86) 3213-7098 (FRANCIRLEIDY - UESPI) 

  (86) 99406-2463 (VALDETE - SEMEC) 

E-mail: olimpiadapiauiense@gmail.com  

Portal da Olimpíada: www.olimpiadapiauiense.wordpress.com 

 

TERESINA (PI), 31 DE JULHO DE 2017 

COMITÊ GESTOR DA OLIMPÍADA  

http://www.olimpiadapiauiense.wordpress.com/
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