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COMUNICADO DOS PROCEDIMENTOS DO SORTEIO DO PONTO E 

ORDEM DE REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA  

 

1 - DO SORTEIO 

 

1.1 - O horário das provas didáticas, bem como a ordem de apresentação dos 

candidatos, será́ sorteado juntamente com o ponto, no dia 05/11/2021, via Google Meet, 

no endereço https://meet.google.com/edb-wrtx-kgv às 08:00 horas. 

 

1.2 - O sorteio será́ gravado através da plataforma Google Meet. 

 

1.3 - É opcional ao candidato assistir ao sorteio, sendo vedada sua manifestação no 

momento do sorteio. 

 

1.4 - A divulgação oficial do ponto, data, horário e local de realização da prova didática 

de cada candidato, será́ oficialmente informado pela Comissão Avaliadora do Campus 

na home page (www.ifc-riodosul.edu.br), conforme cronograma previsto no Edital. 

 

1.5 - A ordem de apresentação dos candidatos será́ sorteada imediatamente após o 

ponto. 

 

Pontos a serem sorteados:  

a) A formação e a estrutura da Terra;  

b) A dinâmica macroclimática mundial;  

c) Os biomas e formações vegetais do Brasil;  

d) A dinâmica populacional brasileira;  

e) A estrutura fundiária brasileira;  

f) Globalização e redes da economia mundial;  

g) Produção e relações de trabalho na indústria;  

h) Militarização e conflitos no mundo. 

 

2 - DA PROVA DIDÁTICA 

2.1 - O candidato deve se apresentar 05 minutos antes do início de sua prova didática, 

para a apresentação de documento com foto e a entrega do plano de aula. 



2.2 O candidato terá a tolerância não desclassificatória de até́ 05 minutos após o horário 

de início da prova didática. Entretanto, terá́ proporcionalmente o tempo excedido 

descontado do tempo máximo (25 minutos) quando da apresentação da prova didática. 

2.3. Caso o candidato não compareça ao local da prova até́ o limite da tolerância (05 

minutos após o horário previsto na convocação divulgada na home page do Campus 

(www.ifc-riodosul.edu.b), o presidente da Comissão Avaliadora registrará na ata final 

da prova de desempenho didático e de títulos o não comparecimento.  

 

2.4 Data e horários das provas: 

Dia 09/11/2021 

 

Ordem de apresentação Horário da Prova 

1o 08h 15min 

2o 09h 

3o 09h45min 

4o 10h30 

5o 11h15min 

6o 13h 

 

 

2.5 Local de realização da prova: Sala 205 da Unidade Urbana do IFC – Campus Rio 

do Sul, situado à rua Abraham Lincoln, 210 Bairro Jardim América – Rio do Sul – CEP 

89160-202. 

 

      Rio do Sul, 04 de novembro de 2021. 
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                                       Emerson Bianchini Estivalete 

                                   Membro da Comissão Avaliadora 

 

                                         Maria Lenir Stupp 

                                 Membro da Comissão Avaliadora 

 


