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AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
Edital nº

479

Data:

Publicado no
DOU:

06/12/2021

07/12/2021

O Diretor do Câmpus Avaré torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário
e o local para a realização da Prova Didático-pedagógica da Área: Eletrônica
Orientações
a) A PROVA será por videoconferência com a duração máxima de 15 minutos, podendo haver um acréscimo de
até dez minutos para arguição pela Banca Examinadora, e será realizada na data, horário e acesso ao link
indicado abaixo. O candidato deverá estar conectado no link da plataforma indicada com, no mínimo, 10 (dez)
minutos de antecedência, apresentando documento oficial de identificação com foto. Caso não esteja
conectado na plataforma no período determinado, será considerado ausente e desclassificado do processo
seletivo.
b) O PLANO DE AULA deverá ser enviado em arquivo no formato .pdf, por e-mail até as 16h00 de 23/01/2022,
com o assunto “Plano Aula PSS 479 - [Área] - [Nome do candidato]”, para os endereços de e-mail indicados
abaixo. O plano de aula não recebido no prazo não será pontuado. A Banca Examinadora enviará e-mail ao
candidato acusando o recebimento do seu plano de aula.
Link de acesso:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/alexandre-menezes-de-camargo
Envio do plano de aula para:
alexandre.camargo@ifsp.edu.br com cópia para fabio.busquim@ifsp.edu.br

INSCRIÇÕES E RECURSOS DEFERIDOS
Data da Prova:

24/01/2022

Horário

Nome do Candidato

14:00

Jeferson Genaro Gomes

15:00

Maria Helena Vieira Kelles

16:00

Rodrigo Bispo dos Santos

INSCRIÇÕES E RECURSOS INDEFERIDOS
Nome do Candidato
Marco Aurélio Rocha

Avaré,
Avaré 20 de janeiro de 2022

TALITA DINA ROSSI
Diretora-Geral substituta
Documento assinado eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por:
Talita Dina Rossi,
Rossi COORDENADOR - FG2 - CDI-AVR,
CDI-AVR em 20/01/2022 10:37:01.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 20/01/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
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