
EDITAL Nº 03, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS

RETIFICAÇÃO Nº 06

No item 12.4

ONDE SE LÊ:

12.4 O sorteio do ponto para a Prova de Desempenho Didático acontecerá 24 (vinte e quatro)
horas  antes  da  realização  da  prova,  por  videoconferência  ao  vivo,  e  o  ponto  sorteado  será
divulgado no endereço eletrônico: http://www.ifes.edu.br/concurso-publico, dos dias 21 a 27 de
Outubro de 2015, por meio do seguinte caminho: clicar no atalho “Edital 03-2015 – Docentes
Mestres e Doutores” e, finalmente, clicar em “Ata do Sorteio de Ponto”.

LEIA-SE:

12.4 O sorteio do ponto para a Prova de Desempenho Didático acontecerá 24 (vinte e quatro)
horas antes da realização da prova e o ponto sorteado será divulgado no endereço eletrônico:
http://www.ifes.edu.br/concurso-publico,  dos dias 21 a  27 de Outubro de 2015, por meio  do
seguinte  caminho:  clicar  no  atalho  “Edital  03-2015  –  Docentes  Mestres  e  Doutores”  e,
finalmente, clicar em “Ata do Sorteio de Ponto”.

No item 12.4.1

ONDE SE LÊ:

12.4.1 O candidato poderá comparecer à videoconferência e acompanhar o sorteio dos pontos,
sendo vedada qualquer comunicação.

LEIA-SE:

12.4.1  O  candidato  poderá  comparecer  ao  local  de  realização  do  sorteio  do  ponto  para
acompanhar o sorteio, sendo vedada qualquer comunicação.

EXCLUA-SE:

12.4.2  As  gravações  dos  vídeos  dos  sorteios  de  pontos  serão  disponibilizadas  no
http://www.ifes.edu.br/concurso-publico,  dos dias 21 a  27 de Outubro de 2015, por meio  do
seguinte  caminho:  clicar  no  atalho  “Edital  03-2015  –  Docentes  Mestres  e  Doutores”  e,
finalmente, clicar em “Vídeos dos Sorteios de Pontos da Prova de Desempenho Didático”.

No item 12.8

ONDE SE LÊ:

12.8 Na Prova de Desempenho Didático o candidato será avaliado em 20 (vinte) pontos, a saber:

LEIA-SE:

12.8 Na Prova de Desempenho Didático, a Banca responderá a quesitos orientados pelos critérios
gerais, a saber:

No item 12.8.3



ONDE SE LÊ:

12.8.3 indica e descreve com clareza a estratégia (metodologia e recursos adequados) no plano
de ensino;

LEIA-SE:

12.8.3 indica e descreve com clareza a estratégia (metodologia e recursos adequados) no plano
de aula;

EXCLUA-SE:

13.6.1 No caso de o candidato não preencher os requisitos exigidos no item 2.1, será atribuída
nota zero à 3ª Fase.


