
 

 
Ministério da Educação 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 
2ª FASE - PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO 

 

ATA DE SORTEIO DE PONTO 

 

Nos dias e horários abaixo informados, em sessão pública no miniauditório do Campus Brasília do 
Instituto Federal de Brasília, foram realizados os sorteios dos pontos da Prova de Desempenho 
Didático referente a área de conhecimento: 

114 – EVENTOS 

Tendo sido sorteado os pontos: 
 

GRUPO 
DATA E HORÁRIO DO 

SORTEIO 
PONTO SORTEADO 

01 31/03/2017 – 08h40min 
A experiência e a experimentação como tendência em 

eventos 

02 31/03/2017 – 12h40min 
Como ampliar o alcance de um evento por meio da 

comunicação digital 

03 31/03/2017 – 16h10min Empreendedorismo e gestão de empresas de eventos 

04 01/04/2017 – 08h40min 
Importância e impacto dos megaeventos na economia 

local 

05 01/04/2017 – 12h40min O perfil do profissional de eventos 

06 01/04/2017 – 16h10min Novas plataformas, tecnologias e inovação em eventos 

07 07/04/2017 – 08h40min 
MKT de Eventos – Apresentação de um Plano de MKT 

para um evento corporativo 

08 07/04/2017 – 12h40min 
Fases do planejamento de eventos – concepção, pré-

evento, eventos e pós-evento 

09 07/04/2017 – 16h10min Acessibilidade e inclusão em eventos 

10 08/04/2017 – 08h40min 
O pós-evento como continuidade da experiência e 

estratégia de geração de valor das empresas 

11 08/04/2017 – 12h40min Conceituação, classificação e tipologia  dos eventos 

12 08/04/2017 – 16h10min 
MKT de Eventos – Apresentação de um plano de MKT 

para 1 evento esportivo 

 

Conforme Item 11 do Edital a Prova de Desempenho Didático consistirá em uma aula de 50 



(cinquenta) minutos, de acordo com os seguintes dispositivos: 

a)  Preleção sobre o ponto sorteado, em 40 (quarenta) minutos, ministrada pelo candidato 
perante a Banca Examinadora. 
b)  Arguição do candidato referente ao ponto sorteado, em 10 (dez) minutos, facultada à 
Banca Examinadora no caso de haver qualquer verificação e/ou questionamento quanto ao 
conteúdo ministrado. 

Os candidatos deverão comparecer ao local divulgado para a realização da prova de desempenho 
didático, no dia seguinte a este sorteio de ponto, e ficarão reunidos em local indicado até o horário 
de sua apresentação.  
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