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AVISO DE ERRATA
Convocação para prova de desempenho didático-pedagógica - Alimentos e
Agronomia
Edital 446 - de 18/11/2020 - DOU 19/11/2020

A Direção-Geral do Câmpus Avaré informa o erro referente à Área de agendamento para a prova de desempenho didáticopedagógico do processo sele vo para professor subs tuto edital 446/2020, especiﬁcamente para o candidato Luís
Fernando Maranho Watanabe: A prova foi agendada para a área de Alimentos, porém a área inscrita pelo candidato é
Agronomia.
Agronomia
Por conseguinte, comunica-se a re ﬁcação das datas e horários
horário para entrega do plano de aula e para a prova de
desempenho didático-pedagógico, especificamente ao candidato Luís Fernando Maranho Watanabe.
Data e horário para envio do plano de aula: até as 12h00 de 17/12/2020.
Data e horário para a prova de desempenho didático-pedagógico: 17/12/2020 às 13h30.

Orientações adicionais:
- 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 e horário agendados, e acesso ao link:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/luciane-de-fatima-rodrigues-de-souza
O candidato deverá estar conectado no link da plataforma indicada com, no mínimo, 10 (dez) minutos de antecedência,
apresentando documento oﬁcial de iden ﬁcação. Caso não esteja conectado na plataforma no período determinado, será
considerado ausente e desclassificado do processo seletivo.
- O plano de aula deverá ser enviado em arquivo no formato .pdf, por e-mail com o assunto “Plano Aula PSS 446 - [Área] [Nome do candidato]”, para o endereço luciane_rodrigues@ifsp.edu.br com cópia para criskeiler@ifsp.edu.br e
marcelomartinez@ifsp.edu.br. O plano de aula não recebido no prazo não será pontuado. A Banca Examinadora enviará email ao candidato acusando o recebimento do seu plano de aula.
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