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REQUERIMENTO 107/2022 - CGP-PEP/DAA-PEP/DRG/PEP/IFSPREQUERIMENTO 107/2022 - CGP-PEP/DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP

6 de dezembro de 20226 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(a) Diretor(a)-Geral do IFSP Câmpus Câmpus Presidente Epitácio torna 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: Presidente Epitácio

Área:Área: Nº de Vagas:Nº de Vagas:

Indústria/Elétrica 01

Local da prova:Local da prova:
A prova de desempenho didático-pedagógica será realizada no: IFSP Câmpus
Presidente Epitácio, Rua José Ramos Junior, 27-50 - Jardim Tropical - Presidente
Epitácio - SP - Brasil - Cep: 19470-000

Orientações Gerais:Orientações Gerais:

A prova será no horário estipulado para cada candidato(a);
A prova de desempenho didá co-pedagógica, à qual os(as) demais candidatos(as) não
poderão assis r, terá duração máxima de 15 (quinze) minutos, podendo haver um acréscimo
de até 10 (dez) minutos para arguição pela Banca Examinadora;
O(a) candidato(a) deverá comparecer ao IFSP – Câmpus Presidente Epitácio, no dia e horário
determinados, para a prova de desempenho didá co-pedagógico com, no mínimo, 10 (dez)
minutos de antecedência, apresentando à comissão organizadora documento oficial de
identificação. O(a) candidato(a) deverá aguardar a aprovação de entrada na sala;
Para a prova didá co-pedagógica serão disponibilizados os seguintes recursos: lousa,
giz/pincel. Os candidatos que desejarem utilizar outros recursos deverão trazê-los.
O(a) candidato(a) que não comparecer no local, dia e horário da prova será automa camente
desclassificado(a).

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

O candidato deverá escolher um dos temas definidos no documento “ATO DE DIVULGAÇÃO
DOS TEMAS E REFERÊNCIAS” (publicado na página oficial do IFSP – Câmpus Presidente
Epitácio), elaborar um plano de aula, e enviar para o endereço eletrônico
pss.pep@ifsp.edu.br, até as 15 horas do dia 07/12/2022, com o assunto: "PSS - Subs tuto de
(marcar o nome da área) - Edital 628 - (nome do/a candidato/a) - Plano de Aula".
Planos de aula enviados fora deste prazo não serão pontuados. Conforme item 4.12 do Edital
628/2022, não serão aceitos pedidos de alterações de datas e horários de provas. Fica a
critério do câmpus a convocação para o dia e horário da prova didá ca-pedagógica,
conforme cronograma publicado no sítio eletrônico.

CANDIDATOS CONVOCADOSCANDIDATOS CONVOCADOS



DataData Horário - SalaHorário - Sala Nome do(a) candidato(a)Nome do(a) candidato(a)

09/12/2022 10:00 - A205 Bruno Sereni

09/12/2022 10:30 - A205 Matheus da Silva Filgueira

09/12/2022 11:00 - A205 Matheus Vinicius de Oliveira Herrero

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

Não houveram inscrições e recursos indeferidos.

Presidente Epitácio, 6 de dezembro de 2022

 

Camila Tolin Santos da Silva
Diretora Geral em Exercício
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