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EDITAL N° 025/CAMSDP/IFC/2020 - REGRAS PARA A PROVA ON LINE 

A comissão avaliadora responsável pela condução do processo seletivo simplificado para contratação            

de professor substituto de 20h na área de Biologia do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul,                  

designada pela PORTARIA No 333/DG/RSUL de 11 de agosto de 2020, TORNA PÚBLICA, as              

REGRAS PARA PROVA ON LINE do EDITAL N° 025/CAMSDP/IFC/2020, de 20 de Agosto de 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, ao vivo, em endereço eletrônico Google Meet a                

ser publicado na home page do Campus (http://www.ifc-riodosul.edu.br/site/), e será gravada. É            

de responsabilidade do candidato dominar o uso da ferramenta bem como realizar as             

configurações que possam ser necessárias para o uso da ferramenta em seu computador.             

Sugere-se que o candidato realize um teste em seu equipamento com antecedência. 

● O ponto, bem como a ordem de apresentação dos candidatos para as provas didáticas, serão               

sorteados de forma on-line, ao vivo, no endereço eletrônico Google Meet           

meet.google.com/oev-ncia-hhy, e será gravada. Havendo problemas técnicos com este link, os           

sorteios ocorrerão no endereço alternativo meet.google.com/mup-hfnh-emt 

● O endereço eletrônico Google Meet para a realização da prova didática será indicado junto à               

publicação da lista com a ordem dos candidatos e do ponto sorteado na home page do campus                 

(http://www.ifc-riodosul.edu.br/site/), a ocorrer na mesma data do sorteio. 

● Será permitida apenas a participação dos membros da banca avaliadora e do candidato na              

avaliação didática durante a sessão Google Meet. O candidato poderá entrar na sala virtual do               

Google Meet indicada para sua prova didática somente após ser chamado na sala de espera               

virtual indicada no item a seguir. O candidato que entrar na sala virtual de realização da prova                 

em horário que não seja o seu, mesmo já tendo realizado sua prova, será desclassificado. 

● O candidato deverá se apresentar na sala de espera Google Meet 15 minutos antes do horário                
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agendado para sua prova didática, para melhor organização do processo. Ao entrar na sala              

exclusiva para a realização de sua prova, o candidato deve se desconectar da sala de espera a                 

fim de evitar problemas de áudio (microfonia, etc) e perda de qualidade de transmissão 

○ Sala de espera para o dia 22/09, período da manhã → 
https://meet.google.com/jsh-zaib-dsm  

○ Sala de espera para o dia 22/09, período da tarde → 
https://meet.google.com/jcu-ryed-joj  

○ Sala de espera para o dia 23/09, período da manhã → 
https://meet.google.com/ema-ujcb-ipd  

○ Sala de espera para o dia 23/09, período da tarde → 
https://meet.google.com/vhm-xmzu-khb   

○ Sala de espera para o dia 24/09, período da manhã → 
https://meet.google.com/mip-fpeu-dry  

○ Sala de espera para o dia 24/09, período da tarde → 
https://meet.google.com/imr-jhjq-knf  

○ Sala de espera para o dia 25/09, período da manhã → 
https://meet.google.com/bgm-neuh-qyo  

○ Sala de espera para o dia 25/09, período da tarde → 
https://meet.google.com/tte-phmd-mmb   

○ Sala de espera para o dia 28/09, período da manhã → 
https://meet.google.com/izc-mngb-zrp  

○ Sala de espera para o dia 28/09, período da tarde → 
https://meet.google.com/cig-jqfp-duq  

○ Sala de espera para o dia 29/09, período da manhã → 
https://meet.google.com/wxv-ijfu-bss  

○ Sala de espera para o dia 29/09, período da tarde → 
https://meet.google.com/oej-ahhf-vxo   

○ Sala de espera para o dia 30/09, período da manhã → 
https://meet.google.com/qvi-gkkb-ytu  

○ Sala de espera para o dia 30/09, período da tarde → 
https://meet.google.com/suc-qmfa-gkn  

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

para o email concursobiologia.riodosul@ifc.edu.br, até às 8 horas do primeiro dia de realização             

das provas didáticas indicado no edital e retificações (22.09), não sendo disponibilizado nenhum             

modelo de plano de aula. O campo “assunto” do e-mail deverá ser preenchido com “PLANO DE                

AULA.NOME DO CANDIDATO”; 

● O candidato ao entrar na sala virtual da realização da prova didática deverá apresentar à               
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comissão avaliadora documento oficial de identificação com foto.  

● 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 restabelecida, 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. 

● Em caso de problemas de conexão de algum dos membros da banca, os demais membros desta                

conduzirão a prova de desempenho didática conforme previsto, sendo a avaliação do primeiro             

realizada com base na gravação da prova 

● Caso o candidato não compareça à prova didática, o candidato seguinte poderá ser convidado a               

antecipar sua apresentação.  

● É responsabilidade do candidato acompanhar as atualizações destas regras que se fizerem            

necessárias, se houverem, na home page do campus (http://www.ifc-riodosul.edu.br/site/).  

Rio do Sul, 16/09/2020  

Prof. Giselle Camargo Mendes 

Presidente da comissão avaliadora responsável pela condução do processo seletivo simplificado para  

contratação de professor substituto de 20h na área de Biologia  do Instituto Federal Catarinense - Campus  

Rio do Sul, designada pela portaria PORTARIA No 333/DG/RSUL  de 11 de agosto de 
2020  
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