Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Câmpus Avançado Tupã
DIRETORIA GERAL/CAMPUS AV TUPA
ATA 10/2020 - DRG/TUP/RET/IFSP
Aviso de convocação para prova de desempenho didático-pedagógica
Edital 245 de 17 de julho 2020, publicado no DOU de 21 de julho de 2020, referente,
exclusivamente, às áreas e vagas existentes neste Câmpus.
Diretor do Campus Avançado Tupã, torna pública a data, o horário e a plataforma para a realização da Prova Didáticopedagógica.

Campus:

Área:

Avançado Tupã

Filosofia

A plataforma de videoconferência escolhida para realização da prova será a
Microsoft Teams (site oficial:
Local da prova:

Data:

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software).

10/08/2020 a 14/08/2020
*A prova será no dia e horário estipulado para cada candidato.

Orientações:

*O candidato que não estiver na plataformano dia e horário da prova será automaticamente
desclassificado.

Conforme edital Edital 245 de 17 de julho 2020, publicado no DOU de 21 de julho de 2020:
5.1. A prova de desempenho didático-pedagógico, a avaliação de experiência profissional na área e a prova de títulos
serão realizadas por videoconferência gravada, devido à Pandemia COVID-19, a fim de atendermos as medidas de
distanciamento social. A data e horário da prova serão publicados no sitio eletrônico do próprio câmpus em que o
candidato concorrerá a vaga, com as devidas instruções.
5.4. O candidato deverá escolher um dos temas, elaborar um plano de aula e enviar em até 24 horas de antecedência, da
prova de desempenho didático-pedagógico, no endereço eletrônico (e-mail) do câmpus no qual fez sua inscrição, com o
devido assunto: PSS Substituto_[área]_[nome do candidato]_Plano de Aula. O candidato será avaliado conforme Tabela 4.
5.5. A prova de desempenho didático-pedagógico, à qual os demais candidatos não
poderão assistir, terá duração máxima de 15 minutos, podendo haver um acréscimo de
até dez minutos para arguição pela Banca Examinadora.
5.7. O candidato receberá no seu endereço eletrônico (e-mail) as devidas instruções para participação na prova de
desempenho didático-pedagógico que será realizada via videoconferência (gravada).
5.8. O candidato deverá estar conectado na plataforma indicada através das instruções enviadas por e-mail, no dia e
horário determinados, para a prova de desempenho didático-pedagógico com, no mínimo, 10 (dez) minutos de
antecedência, apresentando à comissão organizadora documento oficial de identificação.
6.1. Somente será realizada a análise da experiência profissional na área e dos títulos dos candidatos classificados na
prova de desempenho didático-pedagógica.

Convocação para prova de desempenho didático-pedagógica
Datas
Data: 11/08/2020
9:00

ADEMAR SIMÕES DA MOTTA JUNIOR

9:30

FÁBIO FALCÃO OLIVEIRA

10:00 FERNANDO FIGUEIREDO STRONGREN
Data: 12/08/2020
9:00

JUAREZ LOPES RODRIGUES

9:30

MANOEL CARLOS NERY DE SOUZA

10:00 MANUEL JOAO MUNGULUME
Data: 13/08/2020

9:00

NATHALIA CRISTINA ALVES PANTALEÃO
STRONGREN

9:30

OZEIAS DE FREITAS RODRIGUES

10:00 TIAGO CICOTTI FURTADO

v

MARCOS ROBERTO LEITE DA SILVA
DIRETOR GERAL

Documento assinado eletronicamente por:
Marcos Roberto Leite da Silva, DIRETOR - CD3 - DRG/TUP, em 07/08/2020 21:00:23.
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