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REGRAS PARA PROVA ON-LINE DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR
SUBSTITUTO DE ZOOTECNIA DO IFC – CAMPUS RIO DO SUL – EDITAL N°
12/CAMSDP/IFC/2021, de 23 de março de 2021, PUBLICADO NO DOU de 25/03/2021.
A comissão avaliadora responsável pela condução do processo seletivo simplificado
para contratação de professor substituto de 40 h na área de Zootecnia do Instituto
Federal Catarinense - Campus Rio do Sul, designada pela PORTARIA Nº 65/2021, de
15 de março de 2021, TORNA PÚBLICA, as REGRAS PARA PROVA ON-LINE do
Edital N° 12/CAMSDP/IFC/2021, de 23 de março de 2021, publicado no DOU de
25/03/2021, 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 link do Google Meet a
ser publicado na home page do Campus (http://riodosul.ifc.edu.br/), e será gravada.
● A ordem de apresentação dos candidatos será de acordo com sorteio previamente
realizado pela comissão organizadora.
● O tempo para a exposição da prova didática para cada candidato será de no mínimo
20 e no máximo 25 (vinte e cinco) minutos.
● Somente após a preleção, os avaliadores poderão arguir o candidato sobre seus
conhecimentos técnicos e científicos em, no máximo, 10 (dez) minutos.
● A prova didática on-line será avaliada de acordo com os critérios constantes no
Anexo III do edital.
● O não ingresso do candidato no link do Google Meet disponibilizado pela Comissão
Organizadora na data e horário definido para a realização da sua prova didática on-line,
implica na sua eliminação do processo.
● O IFC não se responsabiliza por eventual ausência ou interrupção no fornecimento de
energia elétrica durante a aplicação das provas, mesmo que esta impeça o candidato de
utilizar quaisquer recursos didáticos.
● . O link de acesso ao Google Meet para a realização da prova didática será individual
(por candidato) e disponibilizado na sala de espera virtual. Serão chamados 6 (seis)
candidatos por período, de acordo com a ordem de apresentação previamente publicada
no site. Na medida em que os candidatos forem sendo chamados, os links para a prova
didática serão distribuídos.
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● Será permitida apenas a participação dos membros da banca avaliadora e do
candidato em avaliação didática durante a sessão Google Meet. O candidato deverá
obrigatoriamente permanecer com a câmera ligada durante toda a prova.
● Os candidatos deverão enviar o plano de aula, devidamente assinado, apenas em
formato PDF, para os e-mail: vanius.falleiro@ifc.edu.br, karla.picoli@ifc.edu.br,
rogerio.pires@ifc.edu.br, em até às 12 horas do dia anterior a prova didática, não sendo
disponibilizado nenhum modelo de plano de aula.
● O candidato deverá estar conectado na plataforma indicada nas instruções, no dia e
horário determinados, para a prova de desempenho didático com, no mínimo, 10 (dez)
minutos de antecedência, apresentando à comissão organizadora documento oficial de
identificação.
● 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. Também solicitamos que os candidatos se
apresentem na sala de espera Google Meet 10 minutos antes de começar sua
apresentação, 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) e perda
de qualidade de transmissão.
● Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do processo.
LINKS PLATAFORMA GOOGLE MEET
Período da manhã: 08:00 às 12:00hs
Período da tarde: 13:30 às 17:30hs

- Sala de espera virtual 1 para o dia 19/04/21, período da manhã:
https://meet.google.com/nwi-rpkc-nym
- Sala de espera virtual 2 para o dia 19/04/21, período da tarde:
https://meet.google.com/vvu-xvhd-cbk
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-Sala de espera virtual 3 para o dia 20/04/21, período da manhã:
https://meet.google.com/fqw-rznn-hvu
- Sala de espera virtual 4 para o dia 20/04/21, período da tarde:
https://meet.google.com/ofa-rmyr-urm
- Sala de espera virtual 5 para o dia 22/04/21, período da manhã:
https://meet.google.com/fib-xion-kku
- Sala de espera virtual 6 para o dia 22/04/21, período da tarde:
https://meet.google.com/bru-zuzm-gcq
- Sala de espera virtual 7 para o dia 23/04/21, período da manhã:
https://meet.google.com/oui-qoyq-oka
- Sala de espera virtual 8 para o dia 23/04/21, período da tarde:
https://meet.google.com/uwg-pzrq-xck
Rio do Sul, 15 de abril de 2021.
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