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COMUNICADO DO CRONOGRAMA - EDITAL 081/2020

Seleção de Professor(a) Substituto(a) Área Português/Espanhol

TEMA SORTEADO: Compuestas: Cordinadas, subordinadas, el estilo indirecto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Pontes e Lacerda -

Fronteira Oeste, torna público o COMUNICADO DO CRONOGRAMA para o Exame de Desempenho Didático –

Ed i t a l Nº 081/2020 e convoca os candidatos com inscrições deferidas. Fiquem atentos aos

itens 4.2.4.21, 4.2.4.22.1 e 4.2.4.27 do edital 081/2020:

4.2.4.21 O candidato obrigatoriamente deverá encaminhar até às 17h do dia 15.09.2020, o Plano de Aula

para a Prova de desempenho didático. 

Envie o Plano de aula para o e-mail (coord.ggp@plc.ifmt.edu.br) até o dia e horário do item 4.2.4.21. 

4.2.4.22.1 O candidato que NÃO encaminhar o plano de aula no período estabelecido neste edital,

terá a pontuação zero em todos os itens de avaliação relacionados ao plano de aula.

4.2.4.27 Será considerado REPROVADO na Prova de Desempenho Didático, sendo, portanto, ELIMINADO

do processo seletivo de que trata este edital, o candidato que:

a) não obtiver pontuação igual ou superior a 30 (trinta) pontos;

b) não comparecer para apresentação na data, plataforma digital e horário da Prova de Desempenho

Didático, estipulado no cronograma divulgado pelo Campus.

c) apresentar o plano de aula e apresentação didática com tema diferente do que for sorteado;

d) faltar com o respeito para com a banca examinadora.

IMPORTANTE: O link para acesso a sala virtual para a Prova Didática será disponibilizado no e-mail que

o candidato forneceu para a inscrição até o dia 15/09/2020 as 17h00, lembrando que este horário é o

Horário de Cuiabá. O aplicativo que será utilizado para a entrevista será o Google Meet. Fique atento ao

seu e-mail (caixa de Spam), qualquer dúvida entre em contato com a Gestão de Pessoas do Campus

(coord.ggp@plc.ifmt.edu.br) ou Departamento de Ensino (den@plc.ifmt.edu.br).

1) Cronograma do Exame da Prova Didática

LOCAL: IFMT – Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste
Link da Sala: No e-mail de cada candidato.
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