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13 de dezembro de 202213 de dezembro de 2022

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICAAVISO DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
Edital nº 628 - de 08/11/2022 - DOU 09/11/2022Edital nº 628 - de 08/11/2022 - DOU 09/11/2022

O Diretor-Geral do Câmpus Câmpus Itaquaquecetuba tor na público as datas, o horário e o local
para a realização da Prova de desempenho didá co-pedagógica do processo sele vo simplificado
para a contratação de professores subs tutos, nos termos do Edital nº 628628, de 08/11/202208/11/2022,
publicado no DOU de 09/11/202209/11/2022.

Câmpus:Câmpus: ItaquaquecetubaItaquaquecetuba

Área:Área: Nº de Vagas:Nº de Vagas:

MATEMÁTICAMATEMÁTICA 01 PP01 PP

Local da prova:Local da prova:
A prova de desempenho didático-pedagógica será realizada por
videoconferência.

Orientações Gerais:Orientações Gerais:

Orientações específicas caso a prova seja por videoconferência.Orientações específicas caso a prova seja por videoconferência. 

A prova será no horário estipulado para cada candidato.
A prova de desempenho didá co-pedagógica, à qual os demais candidatos não poderão
assis r, terá duração máxima de 15 minutos, podendo haver um acréscimo de até dez
minutos para arguição pela Banca Examinadora. 
O candidato deverá estar conectado na plataforma indicada, no dia e horário determinados,
para a prova de desempenho didá co-pedagógica com, no mínimo, 10 (dez) minutos de
antecedência, apresentando à comissão organizadora documento oficial de iden ficação. O
candidato deverá aguardar a aprovação de entrada na sala, uma vez que a banca só aprovará
a entrada quando o candidato anterior sair da sala. 
É de inteira responsabilidade do candidato, o acesso à internet e a plataforma para
participação nessa etapa do processo. O IFSP não se responsabilizará por problemas técnicos.
O candidato deverá apresentar o mesmo documento de iden dade na inscrição antes do
início prova
A plataforma u lizada será para a prova didá ca pedagógica será o Google Meet, link da
sala: meet.google.com/ctf-aikw-jgm 

 

Orientações quanto ao Plano de Aula:Orientações quanto ao Plano de Aula:

http://meet.google.com/ctf-aikw-jgm


Orientações específicas caso a prova seja por videoconferência.Orientações específicas caso a prova seja por videoconferência. 

O candidato deverá escolher um dos temas definidos no documento “ATO DE DIVULGAÇÃO
DOS TEMAS E REFERÊNCIAS” (publicado na página oficial do IFSP – Câmpus
ITAQUAQUECETUBA), elaborar um plano de aula e enviar para o endereço eletrônico
cgp.itq@ifsp.edu.brcgp.itq@ifsp.edu.br com o devido assunto:

PSS_Substituto [nº edital]_[área]_[nomedocandidato]_Plano de Aula.

O plano de aula deverá ser enviado no e-mail indicado entre 14/12/2022 até às 16h00 de
15/12/2022.

CANDIDATOS CONVOCADOSCANDIDATOS CONVOCADOS

DataData HorárioHorário Nome do(a) candidato(a)Nome do(a) candidato(a)

16/12/2022 09h00 HUDSON WILLIAM DA SILVA

16/12/2022 09h40 ROCLILSON ABREU DA SILVA

16/12/2022 10h20 LUCILENE CANDIDO ROCHA

INSCRIÇÕES E RECURSOS INDEFERIDOSINSCRIÇÕES E RECURSOS INDEFERIDOS
Nome do(a) candidato(a)Nome do(a) candidato(a)

MÁRCIA  LEMES TEIXEIRA

 

Itaquaquecetuba, 13 de dezembro de 2022

 

Aumir Antunes Graciano
Diretor Geral do Câmpus Itaquaquecetuba
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