
 
Ministério da Educação 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
 

Aviso de convocação para prova de desempenho didático-pedagógica  

Edital nº369, de 30/09/2020, publicado no DOU de 02/10/2020 

O Diretor Geral em exercício do Câmpus Presidente Epitácio torna público o resultado dos recursos, e a data, o 

horário e o local para a realização da Prova Didático-pedagógica. 

            

Câmpus: Presidente Epitácio Área:  Indústria   

Local da prova: 

Plataforma: Microsoft Teams 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a9d4c840f0294411588b1e2b687564ab6%40thread.tacv2/160
4077533851?context=%7b%22Tid%22%3a%2291808bd0-5c6a-49df-
93df-fb6a740f594d%22%2c%22Oid%22%3a%2240f18000-c128-4027-
80a4-fc7f10a12d86%22%7d   

Data: 05/11/2020       

Orientações:  

*A prova será no horário estipulado para cada candidato 
 
*A plataforma de videoconferência utilizada para realização e gravação será o Microsoft 
Teams 
 
*Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 
minutos para arguição da banca examinadora. 
 
*O candidato deverá estar conectado na plataforma indicada, no dia e horário determinados, 
para a prova de desempenho didático-pedagógica com, no mínimo, 10 (dez) minutos de 
antecedência, apresentando à comissão organizadora documento oficial de identificação. O 
candidato deverá aguardar a aprovação de entrada na 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 plano de aula deverá ser enviado para o endereço eletrônico cgp.pep@ifsp.edu.br entre os 
dias 02/11/2020 e 13h de 04/11/2020 com o assunto: PSS-Substituto369-(área)-(nome do 
candidato)-Plano de Aula. 
 
*O candidato que não comparecer a plataforma, dia e horário da prova será automaticamente 
desclassificado. 

Inscrições e Recursos Deferidos (Ordenado alfabeticamente) 
 

Horário Nome do Candidato 

13h50 Adalberto Zanatta Neder Lazarini 

14h30 Miguel Ângelo Luiz Maciel 

15h10 Santiago de Oliveira Souza 

15h50 Rafael da Cruz Tavares 

Inscrições e Recursos Indeferidos 
    

Nome do Candidato 

Dilson Amâncio Alves Junior 

Douglas Jose Spessoto 

Guilherme Serpa Sestito 

Data: 30/10/2020 

                                                                           

                                                                             ________________________________ 

        Assinatura e Carimbo do Diretor Geral do Campus em exercício 
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