
 

 

 

Edital 2/2020 - DGSS/RIFB/IFB 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

Atividades Datas 

Data de divulgação do edital. 19/06/2020 

Período de inscrições. 19/06/2020 a 28/06/2020 

Divulgação das inscrições deferidas e resultado da 

análise curricular (1ª fase). 
30/06/2020 

Interposição de recursos. 01/07/2020 a 02/07/2020 

Resultado dos recursos e homologação das inscrições. 03/07/2020 

Sorteio dos temas e divulgação dos dias e horários das 

provas de desempenho didático (2ª fase). 
03/07/2020 

Prova de desempenho didático. 06/07/2020 a 08/07/2020 

Divulgação do resultado preliminar. 09/07/2020 

Interposição de recursos. 10/07/2020  

Resultado dos recursos e divulgação do resultado final. 13/07/2020 



 

 

ANEXO II - FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE DESEMPENHO 

DIDÁTICO 

 
Nome do Candidato:     

Área de atuação:    

Tema da aula:                                                                                                                                  

Data:                   Horário: 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Pontuação máxima: 25 (vinte e 
cinco) pontos. 

Pontuação 

obtida: 

1. Plano de aula: 1.1. Apresenta o plano de aula coerente com o tema e tempo disponível 
(2,5). 

1.2. Desenvolve a aula em coerência com o plano e seus objetivos (2,5). 

 

2. Objetivos: 2.1. Deixa claros os objetivos da aula (5,0).  

3. Organização: 3.1. Apresenta o conteúdo de forma a facilitar a aprendizagem (2,5). 
3.2. Desenvolve a aula conectando a introdução, o desenvolvimento e a 
conclusão de forma organizada (2,5).   

 

4. Uso do tempo: 4.1. Estrutura o tempo conforme a relevância e complexidade do assunto 

(2,5). 

 

5. Seleção dos 

recursos didáticos: 

5.1. Utiliza recursos didáticos bem elaborados, adequados ao conteúdo, 

como fonte alimentadora da aula (2,5). 

5.2. Usa com habilidade e segurança os recursos didáticos escolhidos (2,5). 

 

6. Avaliação: 6.1. Aponta estratégia de avaliação da aprendizagem pertinente ao objetivo 
de estudo e à aula desenvolvida (2,5). 

 

COMUNICAÇÃO: Pontuação máxima: 5 (cinco) pontos 
Pontuação 

obtida 

7. Apresentação 

pessoal: 

7.1. Possui dicção clara, fluente e boa entonação de voz (1,5). 

7.2. Possui postura, gestos e motivação que prendem a atenção dos 

ouvintes (1,5). 

 

8. Linguagem técnico- 

didática: 

8.1. Usa linguagem técnico-científica correta e adequada ao conteúdo 
(2,0). 

 

DOMÍNIO DO CONTEÚDO: Pontuação máxima: 20 (vinte) pontos 
Pontuação 

obtida 

9. Conteúdo: 9.1. Aborda os principais elementos da temática em questão (4,0). 

9.2. Apresenta o conteúdo de forma adequada e sem superficialidade (2,5). 

9.3. Utiliza boas referências e informações atualizadas sobre o tema (2,5). 

9.4. Responde apropriadamente às perguntas e contribuições da banca 

(1,0). 

 

10. Síntese: 10.1. Consolida ideias principais (5,0). 

10.2. Utiliza exemplos relevantes (2,5). 

10.3. A estratégia utilizada permite a síntese do conteúdo (2,5). 

 

TOTAL DE PONTOS: 
 

  



 

 

 

ANEXO III - TEMAS A SEREM SORTEADOS PARA PROVA DE 

DESEMPENHO DIDÁTICO 
 

 

ÁREA TEMAS 

 

 

Espanhol 

● Español para Secretariado; 

● Interpretación y Análisis Crítica de Textos en Lengua Española; 

● Importancia del Español en las Empresas; 

● Las Variedades Lingüísticas; 

● Producción de Géneros Textuales en Lengua Española; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


