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O Diretor Geral do Câmpus Itaquaquecetuba Comunica aos candidatos do Processo Sele vo Simplificado ins tuído pelo Edital n° 077, de
02 de março de 2021, publicado no DOU de 03 de março de 2021.. que:

1) O candidato deverá apresentar o mesmo documento de identificação utilizado para a inscrição;

2) O candidato deverá deixar a câmera ligada durante a apresentação de sua prova;

3) De acordo com o item 5.7 do edital 077/2021, "A prova de desempenho didático-pedagógico, à qual os demais candidatos não poderão
assistir, terá duração máxima de 15 minutos, podendo haver um acréscimo de até dez minutos para arguição pela Banca Examinadora.";

4) A prova de desempenho didá co-pedagógico será realizada por meio da plataforma Google Meet, por meio de link que será informado
através do e-mail cadastrado do(a) candidato(a);

5)O(A) candidato(a) deverá solicitar a entrada na Sala Virtual em horário próximo ao informado no Aviso de convocação publicado no site
oficial pela organização do concurso;

6) De acordo com o item 5.10 do edital 077/2021, "É de inteira responsabilidade do candidato o acesso à internet e à plataforma para
participação nessa etapa do processo. O IFSP não se responsabilizará por problemas técnicos.";

7) A passagem dos slides é de responsabilidade do(a) candidato(a).
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