
 

 

EDITAL Nº 01/DGRE, DE 24 DE JANEIRO DE 2020 

 

Resultado do sorteio dos temas para a prova de desempenho didático, convocação e divulgação 

do horário para a prova de desempenho didático. 

 
O Diretor Geral Campus Recanto das Emas/IFB, nomeado pela Portaria nº 466, de 06 de maio de 2019, 

publicada no Diário Oficial da União em 07 de maio de 2019, em observância ao disposto na Lei nº 

8.745, de 09 de dezembro de 1993 e suas alterações, à Portaria IFB nº 001, de 02 de janeiro de 2014 e 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público o SORTEIO DOS TEMAS E 

HORÁRIOS PARA A PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO, que foram realizados no dia doze de 

fevereiro de 2020, às nove horas e seis minutos, no Estúdio do campus Recanto das Emas. 

  

 
ÁREA DE ATUAÇÃO – FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO BÁSICA 

 

TEMA SORTEADO: Cor luz e cor pigmento. Temperatura de cor. TINT. O uso de gelatinas e 

filtros. IRC. 

 

Candidato(a) Data da prova 

didática 

Horário para apresentação 

do candidato no Campus 

1 - Rodolfo Augusto Melo Ward de 

Oliveira 
13/02/2020 09h10 

2 - Raphael Irerê Almeida Leite 13/02/2020 09h50 

3 - Wilson Leite de Moraes 13/02/2020 10h40 

4 - Juliane Peixoto Medeiros 13/02/2020 11h30 

5 - Gabriela Barbosa Rocha 13/02/2020 12h20 

6 - Thiago Oliveira 13/02/2020 13h10 

 

O local de realização das provas didáticas, o Estúdio do campus, disporá de projetor e computador.    
O candidato poderá optar por utilizar seus próprios equipamentos para projeção ou fazer uso do computador e 

do projetor disponibilizados na instituição. Porém, a instituição não se responsabilizará por eventuais problemas 

técnicos de configuração ou incompatibilidade entre softwares/hardwares, bem como indisponibilidade de 

energia elétrica.  

No dia da Prova Didática haverá tolerância de até 5 (cinco) minutos de atraso em relação ao horário previsto 

para o início da avaliaçãoG sendo desclassificado o candidato que ultrapassar esse limite ou não comparecer. 

 

Brasília, 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

(documento assinado eletronicamente) 

GERMANO TEIXEIRA CRUZ 


