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nhum candidato. Por esse motivo, o candidato deverá chegar com
antecedência de trinta minutos, para localizar sua sala e sua carteira,
evitando-se, assim, possíveis imprevistos.

6.2.12. Obrigatoriamente, após o início do Exame, o can-
didato deverá permanecer no mínimo até as 15h dentro da sala de
prova, podendo, ao deixar este local, levar consigo o caderno de
questões.

6.2.13. Os três últimos candidatos deverão permanecer na
sala até que todos terminem a prova.

6.2.14. Não será permitida qualquer forma de consulta.
6.2.15. Durante todo o período de realização do Exame, É

PROIBIDA a permanência de pessoas estranhas e/ou acompanhantes
de candidatos dentro do prédio e nos pátios.

6.2.16. Caso o candidato se encontre internado em hospital
será designado Fiscal para a aplicação da prova, desde que autorizada
pelo médico e pela administração hospitalar. Para tanto, é necessário
contatar a coordenação do Concurso Público, até as 14 horas do dia
14 de maio de 2010. Não será aplicada prova a candidato em re-
sidência, nem em pronto-socorro, nem em ambulatório, nem em hos-
pital situado fora do município de São Paulo.

6.2.17. Não haverá segunda chamada de prova, seja qual for
o motivo alegado.

6.2.18. Não serão prestadas informações de quaisquer es-
pécie pelos telefones dos campi do IFSP, nem tampouco pessoal-
mente, sendo o contato telefônico restrito à Central de Informações
do Concurso Público, no qual o número estará disponibilizado no site
www.ifsp.edu.br, na seção "Concurso Público", ou no site da con-
tratada.

6.2.19. O desrespeito às normas que regem o presente Con-
curso Público, bem como a desobediência às exigências registradas
neste Edital, além de sanções legais cabíveis, implicam na desclas-
sificação do candidato.

6.2.20. O candidato será sumariamente eliminado do pre-
sente Concurso Público se, durante a realização da prova:

•utilizar dos seguintes instrumentos: régua, esquadro, trans-
feridor, compasso ou similares, relógio tipo databank, walkman, MP3
ou similares, calculadora, agenda eletrônica, notebook, telefone ce-
lular, radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar, chapéu, ou
quaisquer outros meios de comunicação, boné, lenço, gorro, óculos
escuros, corretivo líquido ou quaisquer outros materiais (papéis) es-
tranhos à prova;

•perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
•afastar-se da sala sem autorização e desacompanhado do

fiscal antes de concluída a prova;
•deixar de assinar a Lista de Presença e a sua Folha de

Respostas Definitiva;
•for surpreendido se comunicando ou tentando se comunicar

com outro candidato;
•atrasar-se ou deixar de comparecer a qualquer uma das

provas (fases).
6.2.21. Detectada a tentativa ou fraude, por meio de vi-

gilância eletrônica ou pelos fiscais, o candidato estará automatica-
mente desclassificado e sujeito a processo civil/criminal.

6.2.22. Os gabaritos oficiais das provas da 1ª fase serão
divulgados no dia 17 de maio de 2010, no endereço eletronico
www.ifsp.edu.br, na seção "Concurso Público" ou no site da con-
tratada, na seção "Concurso Público - IFSP", no link "Gabarito ofi-
cial".

6.2.23. O resultado da 1ª fase será divulgado no dia 26 de
maio de 2010, no endereço eletronico www.ifsp.edu.br ou no site da
contratada, na seção "Concurso Público - IFSP", no link "Resultado
1ª fase".

6.3. Da prova da 2ª fase (Provas de Desempenho - aula
teórica e/ou aula de laboratório):

6.3.1. No dia 26 de maio de 2010, serão divulgados no
endereço eletrônico www.ifsp.edu.br, na seção "Concurso Público",
ou no site da contratada, na seção "Concurso Público - IFSP", no link
"Prova 2ª fase", as seguintes informações:

•relação de candidatos convocados para a prova da 2ª fase;
•três temas por área de atuação, por campus, para a prova da

2ª fase;
•data, horário, município e endereço de realização das ban-

cas examinadoras da prova da 2ª fase, obedecida a ordem crescente
de classificação;

6.3.2.O número de convocados para a 2a fase obedecerá à
seguinte regra: cinco candidatos por vaga oferecida, para os can-
didatos que tiveram a maior pontuação na prova teórica (1ª fase).
Exemplo: havendo duas vagas, serão chamados os dez primeiros
colocados; três vagas, os quinze primeiros colocados e assim por
diante.

6.3.3. Havendo empate na última colocação, serão convo-
cados todos os candidatos com a mesma pontuação.

6.3.4. Caberá à Comissão de Concurso Público do IFSP
definir três temas para desenvolvimento na prova da 2ª fase.

6.3.5. No caso de aula de laboratório, haverá notificação aos
candidatos sobre os instrumentos, aparelhos ou técnicas a serem uti-
lizados bem como a metodologia de aferição.

6.3.6. Os candidatos não convocados para a 2ª fase estarão
automáticamente desclassificados do presente Concurso Público.

6.3.7. Os candidatos que não comparecerem ao local, na data
e no horário determinados para a realização da prova da 2ª fase serão
eliminados do presente Concurso Público. Aconselha-se ao candidato
comparecer ao local com antecedência de 30 minutos do horário
determinado.

6.3.8. A confirmação do local, da data e do horário da prova
da 2ª fase, bem como o transporte para a sua participação na prova
será de inteira responsabilidade do candidato.

6.3.9. As provas de desempenho da 2ª fase (aula teórica e/ou
aula de laboratório) serão públicas e o IFSP assegurará o acesso do
público aos recintos onde ocorrerão as provas didáticas, devendo,
para isso, manter afixado um aviso na entrada informando o número
de pessoas que o recinto comporta. Todavia, não será permitida a
presença dos demais candidatos, visto que isto pode gerar distorção
no processo. A presença no local da prova da 2ª fase deve ser
precedida de inscrição a ser feita pessoalmente, por Termo de Com-
promisso, lavrado na presença de membro da Comissão de Concurso
ou seu preposto, na Reitoria do IFSP, localizada à Rua Pedro Vicente
no- 625 Canindé, São Paulo Capital, com 48 horas de antecedência da
prova. A aceitação do pleito estará condicionada à disponibilidade de
espaço físico. Terão acesso, de acordo com a área disponível, os
inscritos por ordem cronológica de inscrição. Será obrigatória a as-
sinatura do Termo de Compromisso dos expectadores acerca do com-
portamento que deverão adotar durante as provas.

6.3.10. Os candidatos não poderão requisitar participação de
qualquer pessoa em sua prova de desempenho da 2ª fase.

6.3.11. A prova de desempenho da 2ª fase, que ocorrerá de
forma pública, será objeto de gravação, sem cortes, por dispositivo
que capture sons e imagens, de forma a garantir a sua idoneidade e
confiabilidade.

6.3.12. Na hipótese de não funcionamento do equipamento
de captura de imagens e sons, verificado antes do início de cada
prova, o supervisor membro da comissão organizadora solicitará à
equipe de filmagem equipamento reserva, seguindo os procedimentos
normais. Caso o não funcionamento aconteça durante a prova, o
supervisor verificará o tempo de prova transcorrido sem a respectiva
gravação e, providenciado o equipamento reserva, reiniciará a prova,
devolvendo-se ao candidato o tempo em questão.

6.3.13. Antes do início de cada prova, o supervisor, membro
da comissão organizadora, se responsabilizará por informar aos es-
pectadores que:

•não será admitida a saída do recinto até o fim da prova do
candidato, para qualquer finalidade;

•durante a prova do candidato, não poderão trocar de as-
sento;

•não será admitida manifestação de qualquer natureza du-
rante o transcurso da prova, quer verbal, gestual ou que possa im-
portar prejuízo ou vantagem ao candidato que esteja fazendo a pro-
va;

•toda e qualquer conduta que se mostre incompatível com o
hígido transcurso da prova levará à retirada do infrator do recinto,
assegurando ao candidato a devolução do tempo transcorrido entre o
início da perturbação e a retirada do espectador. Será vedado aos
candidatos, quer tenham feito a prova ou não, assistir ao vivo o
desenrolar das provas dos demais candidatos.

6.4 Aula Teórica da Prova de Desempenho da 2.ª fase.
6.4.1. O candidato deverá entregar à banca examinadora o

conteúdo preparado para os três temas divulgados para a aula teórica
antes do início da aula e, diante da banca, sorteará um deles para a
aula.

6.4.2. A prova de desempenho (aula) terá 25 minutos de
duração, devendo o candidato entregar à banca examinadora, no iní-
cio da apresentação, o respectivo plano da aula, em três vias, que
deverá contemplar: identificação do tema, dos pré-requisitos, dos
equipamentos de segurança (se necessário), objetivos; desenvolvi-
mento do tema; modo de avaliar o aprendizado; lista de exercícios (se
necessário); roteiro da prática (se necessário) e referências biblio-
gráficas.

6.4.3. A banca terá ainda 15 minutos para arguição após a
aula.

6.4.4. A prova de desempenho destina-se a apurar a aptidão,
a capacidade pedagógica de comunicação, a habilidade técnica e o
conhecimento do conteúdo.

6.4.5. O candidato somente poderá utilizar-se dos seguintes
recursos didáticos durante as provas de desempenho: lousa e re-
t r o p r o j e t o r.

6.4.6. Será avaliado pela banca examinadora o desempenho
do candidato referente aos critérios contidos nos Quadros I e II, sendo
a nota final do candidato, a média aritmética das notas atribuídas
pelos componentes da banca em cada critério:

Quadro I - Área específica:

1 Pertinência do plano de aula Até 10 pontos
2 Apresentação e problematização do assunto a ser tratado na aula Até 10 pontos
3 Clareza, objetividade e comunicabilidade Até 10 pontos
4 Linguagem: adequação Até 10 pontos
5 Fluência e dicção Até 10 pontos
6 Desenvolvimento da apresentação Até 10 pontos
7 Adequação dos recursos didáticos ao tema tratado Até 10 pontos
8 Motivação Até 10 pontos
9 Adequação do desenvolvimento do plano ao tempo Até 10 pontos
10 Conclusão Até 10 pontos
TO TA L Até 100 pontos

Quadro II - Área pedagógica

1 Objetivos Até 10 pontos
2 Conteúdos Até 10 pontos
3 Estratégia/ Recursos Didáticos/ Adequação e utilização dos recursos com o tema tratado (recursos didáticos: quadro negro e/ou

retroprojetor)
Até 10 pontos

4 Critério e explicação da forma da avaliação do conteúdo desenvolvido /referências bibliográficas Até 10 pontos
5 Pertinência de plano de aula para apresentação e ao nível do curso (médio, técnico ou superior) Até 10 pontos
6 Apresentação e problematização de assunto a ser tratado Até 10 pontos
7 Domínio do conteúdo: (respostas a questionamentos da banca) Até 10 pontos
8 Sequência do desenvolvimento da aula Até 10 pontos
9 Consistência argumentativa Até 10 pontos
10 Linguagem. Adequação, fluência e dicção (uso dos termos técnicos) Até 10 pontos
TO TA L Até 100 pontos
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