
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
 

 

COMUNICADO CAP-PRD Nº 21 DE 06 DE JUNHO DE 2018. 
 
 
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO no uso de suas atribuições 

delegadas pela Portaria nº 4592, de 09/12/2015 resolve: 

Retificar o Edital nº 370 de 30 de maio de 2018. 

DAS VAGAS E FORMAÇÃO EXIGIDA: 

Onde se lê: 

Área1 Habilitação mínima exigida2 Nº de 
vagas 

Regime 
de 

Trabalho 
Câmpus 

Educação: 
LIBRAS 

• Graduação em Pedagogia, com pós-
graduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu 
(Mestrado) na área de Libras e/ou 
Educação, com certificado de proficiência 
em Libras – PROLIBRAS, obtido por meio 
de exame promovido pelo Ministério da     
Educação. 
OU 
• Graduação em Filosofia, com pós-
graduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu 
(Mestrado) na área de Libras, Filosofia e/ou 
Educação, com certificado de proficiência 
em Libras – PROLIBRAS, obtido por meio 
de exame promovido pelo Ministério da 
Educação. 

1 40h  

 

Leia-se: 

Área1 Habilitação mínima exigida2 Nº de 
vagas 

Regime 
de 

Trabalho 
Câmpus 

Educação: 
LIBRAS 

• Graduação em LIBRAS ou Letras com 
habilitação em LIBRAS, com pós-graduação 
Lato Sensu e/ou Stricto Sensu (Mestrado) 
em qualquer área do conhecimento. OU 
• Graduação em qualquer área do 
conhecimento, com pós-graduação Lato 
Sensu e/ou Stricto Sensu (Mestrado) na 
área de Libras. OU 
• Graduação em qualquer área do 
conhecimento, com pós-graduação Lato 
Sensu e/ou Stricto Sensu (Mestrado) em 

1 40h  

                                                 
1 A área de conhecimento, conforme tabela da CAPES. 
2 Os comprovantes dos títulos deverão estar de acordo com o exigido nas legislações 
vigentes. 
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qualquer área do conhecimento e com 
certificado de proficiência em Libras – 
PROLIBRAS, obtido por meio de exame 
promovido pelo Ministério da Educação. 

 

DA PROVA DE DESEMPENHO PARA CANDIDATOS DA ÁREA DA 

EDUCAÇÃO: LIBRAS 

Onde se lê: 

4.1. Os candidatos, cuja inscrição for deferida, serão avaliados por Banca Examinadora, 

por meio de uma prova de desempenho didático-pedagógica, de caráter classificatório 

e eliminatório, de avaliação de títulos e de experiência profissional na área, de caráter 

classificatório. 

4.3. A prova de desempenho didático-pedagógica terá valor de 100 (cem) pontos e visa 

demonstrar a capacidade do candidato de expor seus conhecimentos de maneira clara 

e organizada, consistindo na apresentação oral do tema constante na Tabela 3. 

 

Leia-se: 

4.1. Os candidatos, cuja inscrição for deferida, serão avaliados por Banca Examinadora, 

por meio de uma prova de desempenho didático-pedagógica, de caráter classificatório 

e eliminatório, de avaliação de títulos e de experiência profissional na área, de caráter 

classificatório. 

4.1.1. A prova didática deverá ter duração de 15 minutos e deverá ser ministrada, por 

pelo menos de 5 a 7 minutos exclusivamente em LIBRAS, independentemente do tema 

escolhido pelo candidato. 

4.3. A prova de desempenho didático-pedagógica terá valor de 100 (cem) pontos e visa 

demonstrar a capacidade do candidato de expor seus conhecimentos de maneira clara 

e organizada, consistindo na apresentação oral e Língua Brasileira de Sinais, do tema 

constante na Tabela 3. 

 

Onde se lê: 

Tabela 4 - Critérios de avaliação da prova didático-pedagógica 
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PLANO DE AULA Pontuação 
máxima 

 Clareza dos objetivos 5 
 Adequação dos objetivos ao conteúdo 5 

 Coerência na subdivisão do conteúdo 5 

 Adequação do conteúdo ao tempo disponível 5 

 Seleção apropriada do material didático 5 

Subtotal 1 25 
DESENVOLVIMENTO    DA AULA   

 Apresentação do professor, dicção e motivação 5 
 Relação de continuidade entre o plano e o desenvolvimento da aula 10 
 Linguagem clara, correta e adequada ao conteúdo 10 
 Abordagem das ideias fundamentais ao conteúdo 10 
 Sequência lógica do conteúdo dissertado 5 
 Articulação entre as ideias apresentadas: aplicações/informações 
atualizadas 5 

 Conteúdo com informações corretas 10 
 Adequação do conteúdo em função do tempo estipulado para a prova 5 
 Estrutura da aula, evidenciando introdução, desenvolvimento e conclusão 10 
 Uso adequado do material didático 5 

Subtotal 2 75 
TOTAL 1 + 2 100 

Leia-se: 

Tabela 4 - Critérios de avaliação da prova didático-pedagógica 

Plano de Aula 
Pontuação 
máxima 

Clareza dos Objetivos 5 
Adequação dos objetivos ao conteúdo 5 
Coerência na subdivisão do conteúdo 5 
Adequação do conteúdo ao tempo disponível 5 
Seleção apropriada do material didático 5 

Subtotal 1 25 
DESENVOLVIMENTO DA AULA  

Apresentação do professor, fluência e motivação 5 
Relação de continuidade entre o plano e o desenvolvimento da aula 10 
Linguagem clara de sinais, correta e adequada ao conteúdo 10 
Abordagem das ideias fundamentais ao conteúdo 10 
Sequência lógica do conteúdo dissertado 5 
Articulação entre as ideias apresentadas: aplicações e informações 
atualizadas 

5 

Conteúdo com informações corretas 10 
Adequação do conteúdo em função do tempo estipulado para a prova 5 
Estrutura da aula, evidenciando introdução, desenvolvimento e conclusão 10 
Uso adequado do material didático 5 

Subtotal 2    75 
TOTAL 1 + 2 100 

 

        Ligia Porto Alexandre 


