CONCURSO PÚBLICO DOCENTES DO QUADRO EFETIVO EDITAL 47/2018
LOCAIS E HORÁRIOS DOS SORTEIOS DOS TEMAS E PROVA DIDÁTICA

ATENÇÃO
SORTEIO E PROVA DIDÁTICA:
O SORTEIO DOS TEMAS E A PROVA DIDÁTICA SERÃO REALIZADOS NA REITORIA DO
IFSULDEMINAS
NO ENDEREÇO AVENIDA VICENTE SIMÕES, 1111, NOVA POUSO ALEGRE – POUSO
ALEGRE/MG

Área

Datas dos Sorteios e Provas
SORTEIO DIA 17/06 (SALA DE REUNIÃO DA

Horário
SORTEIO: 08:00 HORAS

REITORIA)
PROVA DIDÁTICA: 08:00 HORAS
Língua
Portuguesa/Espanhola PROVA DIDÁTICA 18/06 (SALA DE REUNIÃO
DA REITORIA)
Engenharia Química

SUSPENSA

-

De acordo com o edital 47/2018:
11.4. Aos candidatos é facultada a presença no ato do sorteio do tema e da ordem de apresentação da Prova
de Desempenho Didático-Pedagógico, sendo que o não comparecimento não ensejará ao candidato, o direito
de reclamar sobre o tema ou ordem de apresentação.
11.4.1. O tema e a ordem de apresentação sorteados serão divulgados no site www.ifsuldeminas.edu.br/concurso em até 3 (três) horas após o término de cada sorteio.
11.5. O sorteio do tema para a Prova de Desempenho Didático-Pedagógico e da ordem de apresentação será
realizado 24 (vinte e quatro) horas antes do acontecimento dela. Caso seja necessário mais de um dia de
apresentação da Prova de Desempenho Didático-Pedagógico, haverá um novo sorteio de tema, respeitando-se
as 24 horas entre o sorteio e as apresentações. O ponto sorteado deverá ser excluído dos demais sorteios, não
podendo um mesmo tema ser sorteado mais de uma vez. Serão realizados quantos sorteios forem necessários.
11.12. Todos os candidatos deverão entregar o plano de aula em 3 (três) vias, à Comissão Organizadora do
Concurso, antes do início da primeira apresentação.
12.2. Os títulos serão entregues por todos os candidatos classificados na Prova Escrita à Comissão Organizadora do Concurso, antes do início da Prova de Desempenho Didático-Pedagógico de cada área, no
local e horários divulgados no quadro acima.

Obs.: A Comissão Organizada do Concurso não receberá nenhum documento após o início das provas.

