SORTEIO DE TEMAS PARA A PROVA DE DESEMPENHO
EDITAL 059/2020 – CÂMPUS VENÂNCIO AIRES
SELEÇÃO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Sorteio do Tema dia
Candidato
15/12/2020
Alex Bertei
8h
Alexandre Peres Arias
8h50min
Antonio Alessandro Rocha Beserra
9h40min
Cristiano Flores dos Santos
10h30min
Everaldo de Avila Gomes Junior
11h20min
Gilseone Rosa de Moraes
13h30min
Jackanderson Charles Leal de Menezes
14h20min
Talita Rocha Pinheiro
15h10min
Wanderley Almeida de Melo Junior
16h
Wilson Roberto da Silva Cardoso
16h50min

Banca Técnica

Prova de Desempenho
dia 17/12/2020
8h
8h50min
9h40min
10h30min
11h20min
13h30min
14h20min
15h10min
16h
16h50min

Banca Pedagógica

Daniel Pezzi da Cunha

Eloisa Maria Wiebusch

Geovane Griesang

Paula Deporte de Andrade

Observações:


A plataforma utilizada para o sorteio do tema e a prova de desempenho será o
Google Meet;



O link para acessar a plataforma será disponibilizado aos candidatos por e-mail
antes do horário do seu sorteio e da sua prova de desempenho;



O candidato deverá elaborar um plano de aula, com base no tema sorteado, e
enviar em, com no mínimo, 24 horas de antecedência da data da prova para o email anasouza@ifsul.edu.br;



O candidato deverá estar conectado na plataforma Google Meet, no dia e horário
determinados, para a prova de desempenho didático com, no mínimo, 10 (dez)
minutos de antecedência, apresentando à comissão organizadora o seu documento
oficial de identificação;



O candidato ministrará uma aula com duração de no mínimo 25 (vinte e cinco) e
no máximo 30 (trinta) minutos, ministrada em linguagem adequada perante a
banca examinadora, composta por 04 (quatro) avaliadores designados para este
fim. Caso o candidato não fique dentro do prazo estabelecido, o mesmo não
pontuará nesse quesito. Superado o tempo máximo de duração da prova, a banca
examinadora deverá interromper a aula.



Em caso de problemas de conexão do candidato após o início da prova didática, a
banca aguardará por até 10 (dez) minutos para o restabelecimento. Neste caso, o
tempo transcorrido de prova será interrompido e retomado após o retorno da
conexão. Caso a conexão com o candidato não seja restabelecida, a referida prova
será encerrada e o candidato será avaliado até o momento anterior à perda de
conexão.



Em caso de problemas de conexão com os integrantes da banca técnica e
pedagógica, o candidato será avaliado por pelo menos 1 (um) integrante da banca
técnica e pelo menos 1 (um) integrante da banca pedagógica, que permanecer
presente na videoconferência, sendo a nota do avaliador presente utilizada para os
dois avaliadores da banca (técnica ou pedagógica). Caso ambos integrantes da
banca de uma mesma área (técnica ou pedagógica) tenham a conexão
interrompida, o candidato aguardará por até 10 (dez) minutos para o
restabelecimento (esse tempo não contará como aula). Caso não for possível
reestabelecer o contato com, pelo menos, um integrante de cada área (técnica ou
pedagógica) a prova será encerrada e remarcada.



Em caso de problemas intermitentes de conexão do candidato durante a realização
da prova, a soma do tempo aguardado pela banca não poderá exceder 10 (dez)
minutos;



Caso o candidato não atinja o mínimo de 20 minutos de duração da prova será
desclassificado.

