
REGRAS PARA A PROVA DIDÁTICA ON LINE 

 

A comissão avaliadora responsável pela condução do processo seletivo 

simplificado para contratação de professor substituto de 40h na área de 

Química do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul, designada pela 

portaria PORTARIA Nº 334/DG/RSUL 2020, de 11 de agosto de 2020, TORNA 

PÚBLICA, as REGRAS PARA PROVA ON LINE do Edital Nº 

27/CAMSDP/IFC/2020 de 20/08/2020, publicado no DOU de 21/08/2020, que 

trata do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor 

Substituto, por tempo determinado, para atender as demandas do Instituto 

Federal Catarinense – Campus Rio do Sul. 

 A prova didática será realizada de forma on-line, na modalidade 

videoconferência, ao vivo, em endereço eletrônico Google Meet / Hangouts a 

ser publicado na home page do IFC (www.ifc.edu.br/), e será gravada. 

O endereço eletrônico Google Meet para a realização da prova didática 

será individual por candidato e será disponibilizado na sala de espera em que 

cada candidato está alocado, conforme a listagem que consta no final do 

documento. 

Será permitida apenas a participação dos membros da banca avaliadora 

e do candidato em avaliação didática durante a sessão Google Meet. No caso 

de outras manifestações, não relevantes para a avaliação do candidato durante 

o período de aula, este será desclassificado do certame; 

Os candidatos deverão enviar o plano de aula, apenas em formato .PDF, 

para o e-mail concursoquimica.riodosul@ifc.edu.br, até às 18 horas do dia 

17 de agosto de 2020, não sendo disponibilizado nenhum modelo de plano de 

aula; 

Considerando que o envio dos planos de aula ocorrerá em formato 

digital, fica dispensada a assinatura do candidato (item 5.6 do edital), não 

havendo necessidade de envio de três vias, bastando uma única via; 

O candidato deverá estar na sala de espera pelo menos 15 minutos 

antes do seu horário da prova de desempenho didático para poder receber o 

link da sua sala, via chat desta sala. A ausência do candidato na sua sala de 



espera impedirá o recebimento do link para acesso a sala da prova de 

desempenho didático.  

Ao apresentar-se à comissão organizadora o candidato deverá 

apresentar seu documento oficial de identificação com foto.  

O não ingresso do candidato, na sala de videoconferência da aula, na 

data e horário definido nessas regras e ordem de apresentação implicará na 

eliminação do certame, sem direito à recurso; 

O candidato deverá permanecer com a câmera e microfone ligados 

durante toda a realização da prova didática; 

Para fins de registro, a prova didática será gravada; 

O tempo para a exposição da prova didática para cada candidato será 

de no mínimo 20 (vinte) e no máximo 25 (vinte e cinco) minutos; 

Em caso de problemas de conexão do candidato, após o início da prova 

didática, a banca aguardará por até 10 (dez) minutos para o restabelecimento. 

Neste caso, o tempo transcorrido de prova será interrompido e retomado após 

o retorno da conexão. Caso a conexão com o candidato não seja estabelecida, 

a referida prova será encerrada e o candidato será avaliado até o momento 

anterior à perda de conexão. 

Em caso de problemas intermitentes de conexão durante a realização da 

prova, a soma do tempo aguardado pela banca não poderá exceder 10 (dez) 

minutos. 

Caso o candidato não compareça a prova didática, o candidato seguinte 

poderá ser convidado a antecipar sua apresentação. 

Caso haja interrupção na conexão de internet de um dos membros da 

banca, a prova deverá prosseguir até o encerramento do tempo e a avaliação 

ocorrerá por meio da gravação. 

 

Segue o horário de cada candidato e o endereço eletrônico da sala de espera 

do respectivo turno de apresentação. 

⮚ Sala de espera para o dia 18/09, período da manhã - meet.google.com/nhd-

xwra-bam 

Candidatos:   08:00 - Adson Soares da Silva 



  08:45 - Alexandra Beal 

  09:30 - Aline Dal Conti Lampert 

  10:15 - Alvaro Tavares Duarte 

  11:00 - Ana Paula Martins 

⮚ Sala de espera para o dia 18/09, período da tarde - meet.google.com/iyj-

qnqo-qwb 

Candidatos: 13:30 - Anderson Fiamingo 

  14:15 - Andrei Lucca Belladona 

  15:00 - Ariane Fernandes Bertonha Delezuk 

  15:45 - Beatriz dos Santos de Araujo 

  16:30 - Celso Yassuo Okada Junior 

  17:15 - Daiane Paula Cunha de Quadros 

⮚ Sala de espera para o dia 21/09, período da manhã - meet.google.com/mhg-

fdnh-rpi 

Candidatos:   08:00 - Débora de Freitas Brotto 

  08:45 - Deborah Campos Tomaz 

  09:30 - Dhésmon Lima 

  10:15 - Edson Valmir Cordova da Rosa 

  11:00 - Eduarda Geise 

⮚ Sala de espera para o dia 21/09, período da tarde - meet.google.com/fqm-

sbpo-fyu 

Candidatos:   13:30 - Elisa de León Piló 

  14:15 - Elizangela Cavazzini Cesca 

  15:00 - Fabio Pereira da Cruz 

  15:45 - Fátima Maria Pereira Rezende 



  16:30 - Felipe Ianesko 

  17:15 - Fernanda Engel 

⮚ Sala de espera para o dia 22/09, período da manhã - meet.google.com/ybz-

yxkh-bvm 

Candidatos:   08:00 - Fernanda Rosi Soares Pederzoli 

  08:45 - Fernando Reinoldo Scremim 

  09:30 - Filipe Neimaier Bilheri 

  10:15 - Flavia Aparecida Alves dos Santos 

  11:00 - Gabriel Toneto Druzian 

⮚ Sala de espera para o dia 22/09, período da tarde - meet.google.com/tsd-

jcvd-box 

Candidatos:  13:30 - Glaucia Correa de Oliveira 

  14:15 - Glauco Meireles Mascarenhas Morandi Lustoda 

  15:00 - Guilherme Alves de Moraes 

  15:45 - Isabela de Souza Pinto Pereira 

  16:30 - Ivelise Dimbarri Lao Guimarães 

  17:15 - Janice Caroline Hardt 

⮚ Sala de espera para o dia 23/09, período da manhã - meet.google.com/iag-

mnhu-wtx 

Candidatos:  08:00 - Jaqueline Munise Guimarães da Silva 

  08:45 - Jarol Jamon Miranda Andrades 

  09:30 - Joseane Alves Mendes 

  10:15 - Joselisse Soares de Carvalho Santos 

  11:00 - Jose Sebastião dos Santos Neto 

⮚ Sala de espera para o dia 23/09, período da tarde - meet.google.com/wix-

qije-aun 



Candidatos:  13:30 - Kamila Kayser Casola 

  14:15 - Karine Paula Reichert 

  15:00 - Leidaiany Pereira dos Santos 

  15:45 - Liderlânio de Almeida Araújo 

  16:30 - Lilian Cavalcante da Silva 

  17:15 - Lis Regiane Vizoli Favarin 

⮚ Sala de espera para o dia 24/09, período da manhã - meet.google.com/fym-

vtef-tru 

Candidatos:  08:00 - Luana Carla Matias Paiva 

  08:45 - Marcia Regina Pereira Cabral 

  09:30 - Marcio Hércules Caldas Moura 

  10:15 - Mariele Borkowiski Rodrigues 

  11:00 - Marieli Oliveira Rodrigues 

⮚ Sala de espera para o dia 24/09, período da tarde - meet.google.com/nio-

oacq-gvp 

Candidatos:  13:30 - Michele Espinosa da Cunha 

  14:15 - Monica Groppo Parma 

  15:00 - Nadine Inácio 

  15:45 - Neuza Felix Gomes Rochette 

  16:30 - Pamela Tailine Bandeira 

  17:15 - Peterson Dirksen 

⮚ Sala de espera para o dia 25/09, período da manhã - meet.google.com/omh-

jsrm-bxu 

Candidatos:  08:00 - Regis Vinicius Alves de Abreu 

  08:45 - Renata Azevedo Balaguez 



  09:30 - Renata Neves Rocha 

  10:15 - Rodrigo Borges da Silva 

  11:00 - Rodrigo Garcia Velho 

⮚ Sala de espera para o dia 25/09, período da tarde - meet.google.com/ngu-

ixgj-sbs 

Candidatos:   13:30 - Rosangela da Silva Lopes 

  14:15 - Rosangela Maria Ferreira da Costa e Silva 

  15:00 - Samuel Fernandes Pimenta 

  15:45 - Sarah Fonseca da Silva 

  16:30 - Simone Moraes Stange 

  17:15 - Tabata Regina Silva 

⮚ Sala de espera para o dia 28/09, período da manhã - meet.google.com/ewb-

xtkk-tyq 

Candidatos:  08:00 - Tayane Aguiar Freitas 

  08:45 - Thais Prochnow 

  09:30 - Thaiara Ceregatti 

  10:15 - Vinnicius Henrique Cerqueira da Silva 

  11:00 - Virginia de Alencar Muniz Gonzaga 

  11:45 - Wagner Moreira Pinheiro 

 

Rio do Sul, 16/09/2020 

Profa. Geovana Garcia Terra. 
Presidente da comissão avaliadora 

PORTARIA Nº 334/DG/RSUL 2020, de 11 de agosto de 2020. 


