
 

 
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 Campus Brasília do Instituto Federal 
de Brasília, foram realizados os sorteios dos pontos da Prova de Desempenho Didático referente a 
área de conhecimento: 

113 – ESPANHOL 

Tendo sido sorteado os pontos: 
 

GRUPO 
DATA E HORÁRIO DO 

SORTEIO 
PONTO SORTEADO 

01 18/07/2017 – 16h00min 

ORACIONES TEMPORALES. Impartir una clase en nivel 

superior sobre el tema propuesto, explicando las 

funciones y usos de todas las conjunciones temporales 

además de presentar el comparativo entre la lengua 

española y la lengua portuguesa. 

PONTO NÃO SORTEADO 

ORACIONES CONDICIONALES. Impartir una clase en nivel 

superior sobre el tema propuesto, explicando las 

funciones y usos de todas las conjunciones condicionales, 

además de presentar el comparativo entre la lengua 

española y la lengua portuguesa. 

PONTO NÃO SORTEADO 

DISCURSO INDIRECTO EN TODOS LOS MODOS. Impartir 

una clase en nivel superior sobre el tema propuesto, 

explicando las funciones y usos de los verbos 

introductores, además de explicar el uso del discurso 

indirecto en todos los modos de la lengua española. 

 

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.  

 
 

 

 

Brasília 18/07/2017 


