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EDITAL Nº 17/2020 - DG/CANG/RE/IFRN

30 de novembro de 2020

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº. 15/2020-DG/CANG/IFRN

O DIRETOR-GERAL PRO TEMPORE DO CAMPUS CANGUARETAMA DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso
de suas atribuições delegadas por meio da Portaria nº 678/2020-RE/IFRN, de 23 de abril de 2020,
publicada no Diário Oficial da União de 24 de abril de 2020, RETIFICA o Edital nº 15/2020DG/CANG/IFRN, de 19 de novembro de 2020, conforme especificado a seguir:

1. No item 8.23 Onde se lê:
8.23 A avaliação da Prova de Desempenho consistirá da análise dos itens descritos a seguir, com a
respectiva pontuação máxima:
Item

Descrição

Pontuação Máxima

Plano de Aula

Apresentação do plano e composição; qualidade do material
(ortografia; layout; tipografia); coerência e clareza dos
objetivos; coerência entre objetivos e conteúdos;
procedimentos metodológicos; recursos didáticos e
audiovisuais; avaliação e execução do plano; referências
bibliográficas.

10 pontos

Conteúdos
Utilizados

Organização dos conteúdos (introdução, desenvolvimento e
conclusão); abordagem subjacente à prática; atualidade das
informações e adequação ao nível da turma; sequência e
estrutura dos pontos principais; motivação e criatividade;
coerência entre plano e aula; domínio e segurança; avaliação.

40 pontos

Procedimentos
Didáticos

Emprego apropriado dos recursos didáticos; clareza na
comunicação;
utilização
do
tempo;
introdução,
desenvolvimento e conclusão da aula; fixação e verificação
da aprendizagem.

45 pontos

Requisitos Pessoais

Interação professor-aluno; pontualidade; domínio de classe;
postura profissional adequada.

05 pontos

Total

100 pontos

Leia-se:
8.23 A avaliação da Prova de Desempenho consistirá da análise dos itens descritos a seguir, com a
respectiva pontuação máxima:
Item

Descrição
Apresentação do plano e composição; qualidade do material

Pontuação Máxima

