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Aviso de convocação para prova de desempenho didático-pedagógica – Letras - Português e EspanholAviso de convocação para prova de desempenho didático-pedagógica – Letras - Português e Espanhol

Edital 077 - de 02/03/2021 - DOU 03/03/2021Edital 077 - de 02/03/2021 - DOU 03/03/2021

 

O Diretor-Geral do Câmpus Avaré torna público o resultado dos recursos, e a data, o horário e o local

para a realização da Prova Didático-Pedagógica da Área: Letras - Português e EspanholLetras - Português e Espanhol.

 

Orientações aos candidatos:Orientações aos candidatos:

a)  A PROVAPROVA 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 na tabela a seguir, referente a cada candidato.

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 AULAPLANO DE AULA deverá ser enviado em arquivo no formato .pdf, por e-mail por e-mail até as 16h00 deaté as 16h00 de

10/04/202110/04/2021, com o assunto “Plano Aula PSS 077 - [Área] - [Nome do candidato]”, para os endereços

de  e-mail indicados na tabela a seguir, referente a cada candidato. 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.

 

Inscrições e Recursos DeferidosInscrições e Recursos Deferidos

 

12/04/202112/04/2021

Banca 1Banca 1

Link de acesso: Link de acesso: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/elaine-aparecida-campideli-hoyos

Envio do plano de aula para:Envio do plano de aula para:

elainehoyos@ifsp.edu.br com cópia para danuza.lima@ifsp.edu.br

HorárioHorário Nome do CandidatoNome do Candidato

08:00 Felipe Bruno da Silva Oliveira

08:40 Gabriele Franco

09:20 Luiz Antonio Xavier Dias

10:00 Marcelo de Andrade Duarte

10:40 Priscila da Silva Marinho

11:20 Renan Fagundes de Souza

 

Inscrições e Recursos IndeferidosInscrições e Recursos Indeferidos
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