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DECRETO N" 054/2013, DE 15 DE AGOSTO DE 2013

NORMATIZA O PROCESSO DE
AVALIAÇÃO DAS PUBLICAÇOES
DISPOSTO NO ART. 3' ITEM C E ART.
7" DA LEI MUNICIPAL N'2.2131201I.

GUERINO BACKES, Prefeito Municipal do Município de Cândido Godói,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais, considárando a necessidacle de
regulamentação do processo de avaliação dos conhecimentos pedagógicos disposto na Lei
Municipal N'2.21312011, institui o presente Regulamento quanto às normas da ABNT a
serem adotadas paru a publicação de texto dos professores do quadro municipal.

REGULAMENTA AS NORMAS
PARA PUBLICAÇÃO DE TEXTOS

Art. l' - A avaliação dos conhecimentos pedagógicos será feita através de uma
publicação anual nos meios de comunicação escritos, processados em conformidade com a
Lei No 2.213/2011 e o presente Regulamento.

Art.2" - Compete a Comissão de Avaliação avaliar o texto e exigir com rigor
as norrnas estabelecidas.

Art. 3' - Quanto à publicação, serão consideradas publicações: dissertações,
descrições e resenhas.

Art. 4o - Somente serão avaliadas as publicações individuais

Art. 5o - Quanto à qualificação do texto, exigem-se as seguintes normas
estabelecidas pela ABNT e o presente Regulamento:

I - Quanto à formatação da página: a margem superior e esquerda devem
apresentar 3 cm, a margem inferior e direita devem apresentar 2 cm; orientação da fblha deve
ser retrato e o tamanho da folha deve ser A4;

I - Quanto ao Título do Texto: tipo da fonte Times New Roman, tamanho da
fonte 14, alinhamento centralizado, estilo negrito, maiúsculo;

III - Quanto ao Autor do Texto: identificar logo abaixo do título do texto,
espaçamento entre linhas deve ser simples. Inserir somente o nome do autor do texto em
minúsculo, tipo de fonte Times New Roman, tamanho da fonte 12, alinhado a direita, estilo
negrito e itálico;
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