SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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Retificação 11/2021 - UAE-CAT/GE-CAT/CMPACAT/IFGOIANO
EDITAL Nº 26 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO DO CAMPUS AVANÇADO CATALÃO
Sorteio público do tema e do horário de realização da prova de desempenho didático

Área: Letras
Tema: 5. Competencia linguística y comunicativa en la clase de español/LE.
Ordem Inscrição Candidato

Data

Horário Horário de
Link do Google Meet
de Início término

01

GUILHERME
WEBER
105838
21/01/2021 14h
GOMES DE
ALMEIDA

14h30min

https://meet.google.com/ebdntjb-svn

02

GLAUCIA
105832 MIRIAN
SILVA VAZ

21/01/2021 15h

15h30min

https://meet.google.com/ebdntjb-svn

03

KAMILA
106467 THAIS
21/01/2021 16h
GONÇALVES

16h30min

https://meet.google.com/ebdntjb-svn

Área: Informática
Tema: 10. Desenvolvimento de software para dispositivos móveis.
Ordem Inscrição Candidato Data

Horário Horário de
Link do Google Meet
de Início término

01

ERIKSON
DUTRA DE
106449
21/01/2021 14h
MIRANDA
SILVA

14h30min

https://meet.google.com/bczhuud-wct

02

FÁBIO
105771 GOMES DE 21/01/2021 15h
ASSUNÇÃO

15h30min

https://meet.google.com/bczhuud-wct

Obs:
A Prova de Desempenho Didá co consis rá de uma aula com duração de 30 (trinta) minutos, podendo, a critério da banca examinadora, ter um
acréscimo de até 10 (dez) minutos para questionamentos;
Antes do início da Prova de Desempenho Didá co, o candidato deverá enviar à Banca Examinadora o seu Plano de Aula, exclusivamente em
formato PDF, rubricadas e assinadas no e-mail: ps.catalao@ifgoiano.edu.br. As rubricas e assinaturas podem ser digitalizadas e anexadas no
plano de aula;
O candidato participante da Prova de Desempenho Didático deverá estar on-line no endereço da plataforma do google meet que será informado
no sítio do Edital, com 10 minutos de antecedência,
antecedência munido de documento original de iden dade, que contenha foto, conforme estabelecido no
subitem 2.13. A banca fará o registro da frequência do candidato;
Será vedada a presença dos demais candidatos e parentes consanguíneos ou aﬁns até o terceiro grau de quaisquer dos candidatos que estejam
sendo avaliados, nos ambientes virtuais (google meet) de realização das provas;
A exposição da aula na plataforma google meet é de inteira responsabilidade do candidato;
A comissão não se responsabilizará por problemas de conexão da internet da/o candidata/o;
Lembrando que o candidato deve ter uma conta de e-mail do google para par cipar. Crie sua conta do google
g m a i l : https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fneh-uozkxst%3Fhs%3D196&ltmpl=meet&dsh=S1141435089%3A1610663911694578&gmb=exp&biz=false&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp&nogm=true
O acesso poderá ser feito pelo computador ou pelo aplicativo google meet.
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