PROCESSO SELETIVO PROFESSOR SUBSTITUTO – EDITAL 170/2019
LOCAIS E HORÁRIOS DAS PROVAS DIDÁTICAS

ATENÇÃO
PROVA DIDÁTICA: A PROVA DIDÁTICA SERÁ REALIZADA NO CAMPUS AVANÇADO TRÊS
CORAÇÕES.
CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES (Rua Coronel Edgar Cavalcanti de Albuquerque, 61,
Bairro Chácara das Rosas – Três Corações - MG)

Área

Datas dos sorteios e provas

Horário

Administração I

PROVA DIDÁTICA: 03/12

PROVA DIDÁTICA: 07:45 HORAS

(Prédio Administrativo – Laboratório Biologia
e Química)
Administração II

PROVA DIDÁTICA: 03/12

PROVA DIDÁTICA: 10:00 HORAS

(Prédio Administrativo – Laboratório Biologia
e Química)

De acordo com o edital 170/2019:
3.3.3- Será realizado, no ato do sorteio de ponto, que ocorrerá no mesmo dia da prova de desempenho
didático, um segundo sorteio para definir a ordem de apresentação dos candidatos para cada dia.
3.3.4 - Os pontos sorteados deverão ser exclusivos para cada dia de apresentação, ou seja, não poderão se
repetir em outros sorteios.
3.3.5 – Havendo a necessidade de mais de um dia de apresentação da Prova Didática, ela será marcada para
os dias subsequentes.
3.3.6 – Para a realização da Avaliação Didática, o candidato deverá entregar aos membros da Banca, 3 (três)
cópias do Plano de Aula (devidamente assinadas pelo candidato) do tema que for sorteado, de acordo com os
3 temas constantes no Anexo I e apresentar documentação de identidade. A entrega dos planos de aula deverá
ser feita por todos os candidatos no início da avaliação didática do primeiro candidato da área. Portanto, o
candidato deverá preparar aulas sobre os 3 temas, mas somente entregará o plano e ministrará a aula do tema
que foi sorteado. Caso o candidato não entregue o plano de aula, estará automaticamente eliminado do
certame.
3.3.7 – A prova de desempenho didático (que visa demonstrar a capacidade didática dos candidatos em expor
seus conhecimentos de forma clara e organizada) consistirá em uma apresentação oral, sendo permitida a
utilização de material didático, exceto os mencionados no item 3.3.9. O IFSULDEMINAS disponibilizará
aos candidatos, quadro branco ou verde, pincel ou giz e apagador.
Obs.: A Comissão Organizada do Concurso não receberá nenhum documento após o término dos sorteios e o
candidato que não se apresentar no momento do sorteio nos dias marcados no quadro acima, está automaticamente eliminado do certame.
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

