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Assunto: Prova de desempenho didático-pedagógico - Envio de Planos de AulaAssunto: Prova de desempenho didático-pedagógico - Envio de Planos de Aula

 

Considerando o item 5 do edital nº 479 de 06 de dezembro de 2021, comunicamos que as provas didá co-
pedagógicas serão realizadas de forma remota, por videoconferência (gravada);serão realizadas de forma remota, por videoconferência (gravada);

"5. DA PROVA DE DESEMPENHO

5.1. A prova de desempenho didá co-pedagógico, a avaliação de experiência profissional na área e a prova de tulos serão realizadas por

videoconferência (gravada), devido à Pandemia COVID-19, a fim de atendermos as medidas de distanciamento social."

 

Comunicamos que as datas e horários das convocações já publicadas serão man dos para esta avaliação por
videoconferência.

5.1.2 A convocação para prova didá co -pedagógico será publicada no si o eletrônico do próprio câmpus em que o candidato concorrerá a vaga, com

as devidas instruções da data e horário da prova.

 

O candidato deverá escolher um dos temas propostos e elaborar o Plano de AulaPlano de Aula, que deverá ser encaminhado
com dois dias de antecedência da data da sua avaliação para o e-mail cgp.itp@ifsp.edu.br.cgp.itp@ifsp.edu.br.

ÁreaÁrea Data de envio do plano de aulaData de envio do plano de aula

Elétrica 16/02/2022

Engenharia Civil 15/02/2022

Informática 15/02/2022

Letras- Port/Esp 14/02/2022

5.3. O candidato deverá escolher um dos temas, elaborar um plano de aula e enviar conforme regras definidas na convocação para a prova de

desempenho didático-pedagógico, no cronograma ou comunicado disponibilizado pelo câmpus.

 

Reforçamos que os temas para a avaliação já estão disponíveis no site do câmpus.

 

Sem mais, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

 

Itapetininga/SP, 10 de fevereiro de 2022.
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