
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Sertão

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 67/2022

DIVULGAÇÃO DOS HORÁRIOS DOS AGENDAMENTOS DAS BANCAS DE DESEMPENHO

DIDÁTICO E DO TEMA DAS REFERIDAS BANCAS

A comissão de seleção do processo seletivo simplificado para contratação de

professor substituto – área Letras Português/Inglês, no uso de suas atribuições legais e de

acordo com o disposto na Portaria nº 324/2022 de 04 de outubro de 2022, torna público os

horários do agendamento da prova didática dos candidatos classificados no Edital 67/2022

– Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto na área de Letras

Português/Inglês.

Local: IFRS Campus Sertão – Bloco A1, Sala A103

Data: 23/01/2023

Duração da prova didática: mínimo de 15 (quinze) minutos; máximo de 30 (trinta) minutos

Tema 1: Intertextualidade e ensino de leitura

ou

Tema 2: Uso das tecnologias no ensino e aprendizagem de leitura e/ou escrita

Candidatos(as) e horários:

Candidatos Horário

1. Alana Guadagnin 10:00

2. Gilmar de Assis Euzebio 10:40

3. Julian Mussi Ores 13:00

4. Marina Bonatto Malka 13:40



5. Sabrine Amalia Antunes Schneider 14:20

6. Vânia Maria Gusmão Carraro 15:00

ORIENTAÇÕES:

O candidato deverá optar por um (1) dos temas definidos para a prova didática. Fica

a critério do candidato(a) planejar e/ou ministrar a aula em língua portuguesa ou língua

inglesa.

O plano de aula (ANEXO VI) deve ser enviado para o endereço eletrônico

profsubstituto@sertao.ifrs.edu.br até às 23h59min do dia 22/01/2023. O não envio do

Plano de Aula ocasionará a desclassificação do(a) candidato(a).

O(a) candidato(a) deverá estar presente, no dia e horário determinados para a

prova de desempenho didático com, no mínimo, 5 (cinco) minutos de antecedência,

apresentando à comissão organizadora documento oficial de identificação. O(a)

candidato(a) será desclassificado(a) caso não compareça ou não atinja o mínimo de 15

(quinze) minutos de duração da prova.

Para a realização da Prova de Desempenho Didático, será disponibilizado quadro

branco, computador portátil (notebook) e projetor datashow com entrada VGA. O(a)

candidato(a) pode utilizar equipamento próprio, no entanto, a banca não se responsabiliza

por eventuais problemas de compatibilidade de dispositivos e conexão.

Sertão/RS, 27 de dezembro de 2022.
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