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RETIFICAÇÃO Nº 005/2016 

 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sertão Pernambucano, torna 

pública a retificação nº 003 do Edital N° 92/2015, publicado nas páginas 57 a 61, Seção 03 no Diário Oficial 

da União em 21 de dezembro de 2015 e no site do IFSERTÃO Pernambucano e demais alterações 

realizadas posteriormente. 

 

1. No item 10.10, onde se lê: 

10.10. A Prova de Desempenho Didático será gravada única e exclusivamente pela Comissão de Concurso, 

não sendo permitido ao candidato ou ao público portar equipamentos como telefones celulares, notebooks, 

tablets ou aparelhos eletrônicos similiares, MP3, MP4, ipod, iphone e similares, máquina fotográfica, 

gravador ou qualquer outro receptor de mensagens ou outros equipamentos similares, o IF SERTÃO-PE não 

se responsabilizará pela guarda dos mesmos. 

 

Leia-se: 

 

10.10. A Prova de Desempenho Didático será gravada única e exclusivamente pela Comissão de Concurso, 

não sendo permitido ao candidato ou ao público portar equipamentos como telefones celulares, notebooks, 

tablets ou aparelhos eletrônicos similiares, MP3, MP4, ipod, iphone e similares, máquina fotográfica, 

gravador ou qualquer outro receptor de mensagens ou outros equipamentos similares para esse fim. Será 

permitida, apenas ao candidato, a utilização de Notebook e Data Show como recurso para ministrar a aula 

da Prova de Desempenho Didático. O IF SERTÃO-PE não se responsabilizará pela guarda desses 

equipamentos. 

 

2. No item 10.11, onde se lê: 

10.11. No início da Prova de Desempenho Didático, o candidato obrigatoriamente entregará à Banca 

Examinadora o Plano de Aula, em 3 (três) vias impressas, tendo caráter eliminatório, o qual deverá 

contemplar: identificação do tema; objetivos específicos da aula; conteúdo programático; metodologia; 

avaliação e bibliografia.  

 

Leia-se: 

 

10.11. No início da Prova de Desempenho Didático, o candidato obrigatoriamente entregará à Banca 

Examinadora o Plano de Aula, em 4 (quatro) vias impressas, tendo caráter eliminatório, o qual deverá 

contemplar: identificação do tema; objetivos específicos da aula; conteúdo programático; metodologia; 

avaliação e bibliografia.  
 

3. Na retificação nº 04, no item 16 – CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO, onde se lê: 
DATA AÇÕES 

21/12/2015 Publicação do Edital no DOU 

21/12/2015 Publicação do Edital no site: www.ifsertao-pe.edu.br 

21/12/2015 a 21/01/2016 Período de inscrições 

http://www.ifsertao-pe.edu.br/


21/12/2015 a 29/12/2015 Período para solicitação da taxa de isenção 

A partir do dia 06/01/2016 Resultado do pedido de isenção  

A partir do dia 08/02/2016 Publicação das Inscrições homologadas e nomes dos membros da Banca Examinadora 

48 horas a partir da 

divulgação do resultado 

Prazo para interposição dos recursos das inscrições e membros da Banca Examinadora 

A partir do dia 15/02/2016 Homologação final das inscrições e nomes dos membros da Banca Examinadora 

21/02/2016 Prova Escrita 

A partir de 07/03/2016 Resultado Parcial da Prova Escrita 

48 horas a partir da 

divulgação do resultado 

Prazo para interposição de recurso da prova escrita 

A partir de 10/03/2016 Resultado do Recurso da Prova Escrita 

14, 15 e 16/03 de 2016 Sorteio do Ponto para Prova de Desempenho Didático 

15, 16 e 17/03 de 2016 Prova de Desempenho Didático 

A partir de 21/03/2016 Divulgação do Resultado Parcial da Prova de Desempenho Didático 

48 horas a partir da 

divulgação do resultado 

Prazo para interposição de recurso da Prova de Desempenho Didático  

A partir de 24/03/2016  Resultado dos Recursos da Prova de Desempenho Didático e Resultado da Prova Prática 

e Prova de Títulos 

48 horas a partir da 

divulgação do resultado 

Prazo para interposição de recurso da Prova Desempenho Didático e Prova de Títulos 

A partir do dia 28/03/2016 Resultado dos recursos da Prova Desempenho Didático e Prova de Títulos 

A partir do dia 1º/04/2016 Resultado Final, Publicação e Homologação do Concurso no Diário Oficial da União - 

DOU 

 

Leia-se: 

 
DATA AÇÕES 

21/12/2015 Publicação do Edital no DOU 

21/12/2015 Publicação do Edital no site: www.ifsertao-pe.edu.br 

21/12/2015 a 21/01/2016 Período de inscrições 

21/12/2015 a 29/12/2015 Período para solicitação da taxa de isenção 

A partir do dia 06/01/2016 Resultado do pedido de isenção  

A partir do dia 08/02/2016 Publicação das Inscrições homologadas e nomes dos membros da Banca Examinadora 

48 horas a partir da 

divulgação do resultado 

Prazo para interposição dos recursos das inscrições e membros da Banca Examinadora 

A partir do dia 15/02/2016 Homologação final das inscrições e nomes dos membros da Banca Examinadora 

21/02/2016 Prova Escrita 

09/03/2016 Resultado Parcial da Prova Escrita 

48 horas a partir da 

divulgação do resultado 

Prazo para interposição de recurso da prova escrita 

A partir de 16/03/2016 Resultado do Recurso da Prova Escrita 

Divulgação do Dia e Horário do Sorteio do Ponto para a Prova de Desempenho Didático 

Divulgação do nome dos membros da Banca para Prova de Desempenho Didático 

48 horas a partir da 

divulgação 

Prazo para interposição de recursos quanto aos membros da Banca da Prova de 

Desempenho Didático 

A partir de 21/03/2016 Resultado das interposições e divulgação definitiva dos membros da Banca da Prova de 

Desempenho Didático 

28, 29, 30 e 31/03/2016 Sorteio do Ponto para Prova de Desempenho Didático 

29, 30, 31/03 e 01/04/2016 Prova de Desempenho Didático 

A partir de 04/04/2016 Divulgação do Resultado Parcial da Prova de Desempenho Didático 

48 horas a partir da 

divulgação do resultado 

Prazo para interposição de recurso da Prova de Desempenho Didático  

A partir de 06/04/2016  Resultado dos Recursos da Prova de Desempenho Didático  

Resultado Parcial da Prova de Títulos 

48 horas a partir da 

divulgação do resultado 

Prazo para interposição de recurso da Prova de Títulos 

A partir do dia 11/04/2016 Resultado dos recursos da Prova de Títulos 

A partir do dia 14/04/2016 Resultado Final, Publicação e Homologação do Concurso no Diário Oficial da União - 

DOU 

 

4. No ANEXO IV - FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO PARA 

O EXAMINADOR PEDAGOGO, onde se lê: 

 
Nome do Candidato: _____________________________________________________________________ 

Área: _______________________________________________________        Data: ______/______/ 2016 

Tema da aula:___________________________________________________________________________ 

http://www.ifsertao-pe.edu.br/


 

Itens Organização do Desempenho Didático 
Pontuação 

obtida 

Plano de aula 
Apresenta plano de aula de acordo com o edital (3,0)  

Desenvolve a aula em coerência com o plano apresentado (7,0)  

Objetivos Deixa claro os objetivos da aula (3,0)  

Organização Facilita a aprendizagem, inter-relacionando conteúdos (7,0)  

Uso do tempo Estrutura o tempo conforme a relevância e complexidade do assunto (5,0)  

Seleção dos recursos 

didáticos 

Utiliza recursos didáticos adequados ao conteúdo com habilidade e segurança (5,0)  

Mantém os recursos didáticos escolhidos como fonte alimentadora da aula (5,0)  

Avaliação 
Aponta estratégias de avaliação da aprendizagem pertinente ao objeto de estudo e à aula 

desenvolvida (5,0) 

 

 COMUNICAÇÃO   

Apresentação pessoal 
Possui dicção clara e fluente (3,0)  

Possui boa entonação de voz, postura e gestos adequados (3,0)  

TOTAL DE PONTOS  

* O candidato que não ministrar a aula no tempo estabelecido conforme item 8.12 do Edital, perderá dois pontos por minuto, no 

somatório final da aula de Desempenho Didático. Caso o tempo resulte em número fracionário, este deverá ser ajustado ao minuto 

antecedente (tempo inferior a 40 minutos) e subsequente (tempo superior a 50 minutos). 

Nome e assinatura do examinador: ___________________________________________________________ 

 

Leia-se: 
 

Nome do Candidato: _____________________________________________________________________ 

Área: _______________________________________________________        Data: ______/______/ 2016 

Tema da aula:___________________________________________________________________________ 

 

Itens Organização do Desempenho Didático 
Pontuação 

obtida 

Plano de aula 
Apresenta plano de aula de acordo com o edital (8,0)  

Desenvolve a aula em coerência com o plano apresentado (14,0)  

Objetivos Deixa claro os objetivos da aula (8,0)  

Organização Facilita a aprendizagem, inter-relacionando conteúdos (14,0)  

Uso do tempo Estrutura o tempo conforme a relevância e complexidade do assunto (10,0)  

Seleção dos recursos 

didáticos 

Utiliza recursos didáticos adequados ao conteúdo com habilidade e segurança (10,0)  

Mantém os recursos didáticos escolhidos como fonte alimentadora da aula (10,0)  

Avaliação 
Aponta estratégias de avaliação da aprendizagem pertinente ao objeto de estudo e à aula 

desenvolvida (12,0) 

 

 COMUNICAÇÃO   

Apresentação pessoal 
Possui dicção clara e fluente (6,0)  

Possui boa entonação de voz, postura e gestos adequados (8,0)  

TOTAL DE PONTOS  

* O candidato que não ministrar a aula no tempo estabelecido conforme item 8.12 do Edital, perderá dois pontos por minuto, no 

somatório final da aula de Desempenho Didático. Caso o tempo resulte em número fracionário, este deverá ser ajustado ao minuto 

antecedente (tempo inferior a 40 minutos) e subsequente (tempo superior a 50 minutos). 

Nome e assinatura do examinador: ____________________________________________________________ 

 

 

5. Os demais itens permanecem inalterados. 
 

 

 

Adelmo Carvalho Santana 

Reitor Pró-Tempore 


