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A prova será no horário es pulado para cada candidato(a) a ser publicado no
documento de “Recursos e Aviso de convocação para a prova de desempenhoRecursos e Aviso de convocação para a prova de desempenho
didático-pedagógico”, didático-pedagógico”, conforme cronograma publicado no site institucional;
A prova de desempenho didá co-pedagógico, 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 iden ficação. O(a) candidato(a) deverá
aguardar a aprovação de entrada na sala;
O(a) candidato(a) que não comparecer no local, dia e horário da prova será
automaticamente desclassificado(a);
O plano de aula deverá ser enviado para o endereço eletrônico
pss.pep@ifsp.edu.br, até as 15 horas do dia 07/12/202215 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 sí o
eletrônico.

Câmpus Presidente Epitácio/SP, 1 de dezembro de 2022
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