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1. APRESENTAÇÃO 

O GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS publicou edital para 
a realização de concurso público para o cargo de PROFESSOR - 
ESPECIALIDADE: PORTUGUÊS.

BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos.

REMUNERAÇÃO INICIAL
R$ 2.443,95

JORNADA DE TRABALHO 
30 horas semanais.

ESCOLARIDADE
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível 
superior de licenciatura plena em Letras – Português, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Exercer a docência no Sistema Público Estadual de Educação, 
transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, 
proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; exercer 
atividades técnico-pedagógicas que dão suporte diretamente às 
atividades de ensino; planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo 
ensino/aprendizagem, e propor estratégias metodológicas compatíveis 
com os programas a serem operacionalizados; entre outras.
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2. VAGAS 

Professor:
Especialidade 

Português
TOTAL:

Vagas para ampla 
concorrência
Vagas reservadas 
para candidatos 
com deficiência

266 

54

320
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3. CONHECIMENTOS COBRADOS

CONHECIMENTOS GERAIS

DISCIPLINAS NÚMERO DE 
QUESTÕES

LÍNGUA PORTUGUESA 30

LEGISLAÇÃO 10

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

DISCIPLINAS NÚMERO DE 
QUESTÕES

PORTUGUÊS E LITERATURA 70

CRITÉRIOS DE REPROVAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

a) obter nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais;
b) obter nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos 

específicos;
c) obter nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.
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4. TEMAS MAIS COBRADOS

O Aprova Concursos preparou um curso para o cargo de PROFESSOR (ESPECIALI-
DADE – PORTUGUÊS) elaborado com base no edital e nas estatísticas de incidência 
de questões por disciplinas. Por isso, é um curso focado no que realmente é cob-
rado em prova, ou seja, os assuntos dentro das disciplinas já estão organizados na 
ordem do que mais tem chance de cair na prova. 

Confira nossa análise sobre o que a banca CEBRASPE tem cobrado nos últimos anos:
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5. ETAPAS

CARÁTER

• Classificatório e eliminatório.

NÚMERO DE QUESTÕES

• 120 questões.

FORMATO DE QUESTÃO

• Julgamento CERTO ou ERRADO. 

TEMPO DE EXECUÇÃO DA PROVA OBJETIVA

• 3 horas e 30 minutos.

PROVA OBJETIVA
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CARÁTER

• Classificatório.

PONTUAÇÃO

• Pontuação máxima: 10 pontos.

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

PROVA DE TÍTULOS

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ALÍNEA TÍTULO
VALOR 

DE CADA 
TÍTULO

VALOR 
MÁXIMO DOS 

TÍTULOS

A

Diploma de curso de pós-graduação em nível de 
doutorado (título de doutor) na especialidade a 
que concorre. Também será aceito certificado/
declaração de conclusão de curso de doutorado, 
na especialidade a que concorre, desde que 
acompanhado de histórico escolar.

6,00 6,00

B

Diploma de curso de pós-graduação em nível de 
mestrado (título de mestre) na especialidade a 
que concorre. Também será aceito certificado/
declaração de conclusão de curso de mestrado, 
na especialidade a que concorre, desde que 
acompanhado de histórico escolar.

3,00 3,00

C

Certificado de curso de pós-graduação em nível 
de especialização, com carga horária mínima 
de 360 h/a na especialidade a que concorre. 
Também será aceita a declaração de conclusão 
de pós-graduação em nível de especialização, 
na especialidade a que concorre, desde que 
acompanhada de histórico escolar.

1,00 1,00
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6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDITAL

DATA DE 
INSCRIÇÃO • 16/07/2021 a 20/08/2021  

• https://www.cebraspe.org.br/concursos/SEDUC_
AL_21

TAXA DE 
INSCRIÇÃO • R$ 95,00  

NOTÍCIAS  
DO BLOG

• https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
concurso-seduc-al-saiba-como-passar-na-secretaria-
de-estado-da-educacao-de-alagoas/#Professor_-_
Especialidade_Portugues 

DATA DA 
PROVA • 17/10/2021 
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CANAIS 
 Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais 
atualizados diariamente, oferecem notícias completas e conteúdos direcionados 
sobre concursos de todo o Brasil. Fique ligado!

BONS ESTUDOS!




