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Aviso de convocação para prova de desempenho didático-pedagógicaAviso de convocação para prova de desempenho didático-pedagógica
EditEdital nº 446, al nº 446, de de 18 de novembro de 2020 , 18 de novembro de 2020 , publicado no DOU de 19 de novembro de 2020publicado no DOU de 19 de novembro de 2020

A Diretora Geral 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 da Área: Informática.

LLooccaall  ddaa    pprroovvaa:: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%
3a9629256735834d2daa0d3b78d3a21d41%40thread.tacv2/1608164415485?context=%7b%
22Tid%22%3a%2291808bd0-5c6a-49df-93df-fb6a740f594d%22%2c%22Oid%22%3a%
22318ad665-0acd-469f-a85a-22c56ef2bae8%22%7d

Orientações:   Orientações:   *A prova será no horário estipulado para cada candidato

*A plataforma de videoconferência u lizada para realização e gravação será o*A plataforma de videoconferência u lizada para realização e gravação será o
Microsoft TeamsMicrosoft 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 didá co-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 salaO 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
subs tuto.inf.pep@ifsp.edu.br até às 14h00 do dia 18/01/2021 com o assunto: PSS-PSS-
Substituto446-(área)-(nome do candidato)-Plano de AulaSubstituto446-(área)-(nome do candidato)-Plano de Aula.

*O candidato que não comparecer a plataforma, dia e horário da prova será
automaticamente desclassificado. 

Inscrição e Recursos DeferidosInscrição e Recursos Deferidos

19/01/202119/01/2021

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9629256735834d2daa0d3b78d3a21d41%40thread.tacv2/1608164415485?context=%7b%22Tid%22%3a%2291808bd0-5c6a-49df-93df-fb6a740f594d%22%2c%22Oid%22%3a%22318ad665-0acd-469f-a85a-22c56ef2bae8%22%7d


HorárioHorário Nome do CandidatoNome do Candidato

14h00 Alexandre Peres Arias

14h45 Allan Albuquerque

15h30 Alvaro Antonio Fonseca de Souza

16h15 Kathia Nogima

17h00 Monara Pereira da Rosa Maeda

17h45 Ricardo Ribeiro Seco

 

Inscrições e Recursos Indeferidos

Nome do CandidatoNome do Candidato

Não houve candidatos indeferidos após apresentação dos recursos.Não houve candidatos indeferidos após apresentação dos recursos.

 

Presidente EpitácioPresidente Epitácio, 17 de dezembro de 2020

 

Marcia Jani Cicero do Nascimento

Diretor Geral do Câmpus Presidente Epitácio
(Assinado eletronicamente)
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