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EDITAL Nº 096/2019 – IFMT e Retificadores 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO. 
 

DIRETRIZES DO EDITAL 

14.2 Serão convocados para a Prova de Desempenho Didático somente os candidatos com pontuação 

igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos na Prova Objetiva, classificados até o limite de 07 (sete) vezes 

o número de vagas oferecidas por área de conhecimento, em ordem decrescente, devendo ser incluídos 

aqueles empatados com pontuação igual ao último classificado, para efeito do limite estabelecido. 

14.6 Da Prova de Desempenho Didático 

14.6.1 A Prova de Desempenho Didático (aula) destina-se a avaliar o candidato quanto ao domínio da 

área de conhecimento e à adequação da sua abordagem metodológica, consistindo de uma aula de, no 

mínimo, 30 (trinta) minutos e, no máximo, 35 (trinta e cinco) minutos, EXCETO para as áreas 

Português/Inglês e Português/Espanhol, sobre o tema sorteado do programa para os candidatos da área 

de conhecimento, a ser ministrada perante uma banca examinadora. 

14.6.1.1 Para as áreas Português/Inglês e Português/Espanhol, o candidato será avaliado em duas 

habilidades (Português e Inglês/ Português e Espanhol) por meio de duas Provas de Desempenho 

Didático, ambas nos moldes asseverados no subitem 14.6.1 deste edital, cujo cronograma será divulgado. 

14.6.1.2 No caso de o candidato ministrar a sua aula com tempo inferior ao mínimo de 30 (trinta) minutos 

OU superior ao máximo de 35 (trinta e cinco) minutos, implicará em pontuação 0 (zero) no critério de 

avaliação Desenvolvimento da Aula – Conclusão da aula no tempo previsto. 

14.6.1.3 A Prova de Desempenho Didático de Inglês deverá ser ministrada em inglês. 

14.6.1.4 A Prova de Desempenho Didático de Espanhol deverá ser ministrada em Espanhol. 

14.6.1.5 No caso de o candidato ministrar a sua aula no intervalo estabelecido no subitem 14.6.1 deste 

edital, implicará em pontuação 10 (dez) no critério de avaliação Desenvolvimento da Aula – Conclusão 

da aula no tempo previsto. 

14.6.2 O candidato deverá obrigatoriamente comparecer ao local da Prova de Desempenho Didático, no 

mínimo, 01 (uma) hora antes do horário previsto para a realização da atividade, munidos de documento 

de identificação que originou a inscrição, em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita 

o reconhecimento. 

14.6.2.1 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato 

não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua 

ausência ou atraso. O não comparecimento à prova, por qualquer que seja o motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso. Não será aplicada prova fora do dia, 

horário e local designado por Edital. 
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14.6.2.2 O candidato que não comparecer na data local e horário indicado para realização da prova de 

desempenho didático estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 

14.6.3 O candidato obrigatoriamente deverá se apresentar para a Prova de Desempenho Didático munido 

de documento oficial de identidade, formulário entregue pela comissão organizadora e Plano de Aula, 

em 03 (três) vias, que deverão ser entregues, antes do início da prova, aos membros da banca 

examinadora. 

14.6.3.1 O Candidato que NÃO entregar o plano de aula antes do início da aula, terá a pontuação zero 

em todos os itens de avaliação relacionados ao plano de aula. 

14.6.3.2 O Plano de Aula deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: Ementa (Ponto Sorteado); 

Título da aula; Público ao qual se destina; Objetivos; Metodologia empregada; Forma de avaliação; e 

Referências Bibliográficas. 

14.6.3.3 A apresentação do plano de aula e apresentação didática com tema diferente do que for sorteado 

implicará na eliminação do candidato, sendo atribuído nota 0 (zero) em todos os itens de avaliação. 

14.6.4 O enfoque ao conteúdo e a didática metodológica a serem utilizados deverão ser compatíveis com 

aula ministrada para alunos da Educação Profissional Técnica e Tecnológica, não podendo ser evidenciada 

ou direcionada à banca examinadora. 

14.6.7 Fica vedado aos candidatos concorrentes à mesma vaga assistirem às Provas de Desempenho 

Didático dos demais candidatos. 

14.6.9 A Prova de Desempenho Didático tem caráter classificatório e eliminatório, avaliada na escala de 

0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo eliminado deste concurso público o candidato que obtiver pontuação 

inferior a 50 (cinquenta) pontos, conforme critérios de avaliação a seguir: 

14.6.10 A pontuação final do candidato na prova de Desempenho Didático se dá pela média da pontuação 

atribuída pelos três avaliadores componentes da banca examinadora para cada um dos itens. 

14.6.11 A pontuação final na Prova de Desempenho Didático dos candidatos às áreas Português/Inglês e 

Português/ Espanhol, corresponderá à média aritmética das pontuações obtidas nas duas provas. 

14.7 Da Banca Examinadora: 

14.7.1 A Prova de Desempenho Didático será avaliada pela Banca Examinadora composta por 3 (três) 

membros, sendo, preferencialmente, 2 (dois) profissionais com formação na área ou em área afim para 

a qual o candidato está concorrendo e 1 (um) profissional graduado em pedagogia ou em qualquer 

licenciatura com pós-graduação Stricto Sensu em Educação. 

14.7.1.1 Excepcionalmente a composição da banca examinadora será de 1 (um) profissional com 

formação na área ou em área afim  para a qual o candidato está concorrendo e de 2 (dois) profissionais 

graduados em pedagogia e/ou em qualquer licenciatura com pós-graduação Stricto Sensu em Educação. 

14.7.1.2 As áreas de Português/Inglês e Português/Espanhol serão avaliadas por Banca Examinadora 

composta 3 (três) membros, sendo, preferencialmente, 2 (dois) profissionais com formação na área para 
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a qual o candidato está concorrendo e 1 (um) profissional graduado em pedagogia ou 3 (três) 

profissionais com formação na área para a qual o candidato está concorrendo. 

14.7.1.3 As áreas de Português/Inglês e Português/Espanhol serão avaliadas por duas Bancas 

Examinadoras, sendo uma para avaliar a área de Língua Portuguesa e outra para área específica de 

Inglês/Espanhol. 

14.7.2 Os membros de cada banca examinadora terão titulação igual ou superior ao nível de escolaridade 

exigido para a investidura no cargo/ na área. 

14.7.4 A banca examinadora não se manifestará no decorrer da Prova de Desempenho Didático, não 

interrompendo o candidato. 

14.8 Para a Prova de Desempenho Didático, a Comissão Organizadora do Concurso disponibilizará, 

apenas, giz ou pincel e quadro de giz ou branco, ficando sob a responsabilidade do candidato providenciar 

quaisquer recursos didáticos adicionais, além de ser o único responsável pela segurança, instalação, 

utilização e desinstalação de tais recursos didáticos, caso o candidato disponha de tais recursos e venha 

a utilizá-lo. 

14.8.1 Não será concedido tempo extra ao candidato para instalação de equipamentos eletrônicos ou 

quaisquer outros recursos que considerar necessário para a sua aula. 

14.8.2 Em caso de falta de energia elétrica, independente de responsabilidade do IFMT, a banca aguardará 

até 15 (quinze) minutos; após esse prazo, será dado prosseguimento a prova, mesmo sem os recursos 

que necessitem energia elétrica. 

14.8.3 Caso o candidato queira usar equipamentos próprios, terá 5 (cinco) minutos antes do início da aula 

e no máximo 3 (três) minutos após o seu término para a instalação e desinstalação de equipamentos, 

respectivamente, não devendo, sob hipótese alguma, atrasar o andamento geral da Prova de 

Desempenho Didático. 

14.8.4 É de inteira responsabilidade de o candidato providenciar, bem como utilizar/operar qualquer 

recurso instrumental a ser utilizado na Prova de Desempenho Didático, limitando-se a 5 (cinco) minutos 

o tempo de  montagem  e/ou  preparação,  antes  do  seu  início,  exceto  para  os  candidatos  que  

utilizarem apenas  quadro  (branco),  caneta  pincel  e  apagador.  Decorridos os cinco minutos, antes e 

dos três minutos depois do término da aula, o tempo excedente de montagem e desmontagem dos 

equipamentos será contabilizado como tempo de aula. 

14.8.5 Não será permitida a instalação de equipamentos antes do horário determinado para a Prova de 

Desempenho Didático do candidato. 

14.8.6 Na hipótese do candidato utilizar equipamentos de informática ou qualquer aparelho eletrônico o 

IFMT não se responsabilizará pela instalação elétrica, adaptadores, extensão internet ou local de 

colocação. 

14.8.7 Não será permitida a utilização de equipamentos institucionais. 
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Banca Examinadora para avaliação da Prova de Desempenho Didático 
Área do conhecimento Banca Membro 

 
Administração 

João Bosco Lima Beraldo Presidente 
Lenoir Hoeckesfeld Membro 

Marilane Alves Costa  Membro 
 
 

Área do conhecimento Banca Membro 
 

Contabilidade 
Clébia Ciupak Presidente 

Maria Helena M. Dias Serra Membro 
Anderson Ricardo Silvestro Membro 

 
 

Área do conhecimento Banca Membro 
 

Engenharia Ambiental 
Juliana Gervasio Nunes Presidente 

Eliana B. N. Rondon Membro 
Maria Anunciata Fernandes Membro 

 
 

Área do conhecimento Banca Membro 
 

Engenharia Cartográfica 
Marcos Luiz Peixoto Costa Presidente 

Thiago Statella  Membro 
João Paulo Magna Junior  Membro 

 
 

Área do conhecimento Banca Membro 
 

Engenharia da Computação 
Cristiano Maciel Presidente 

Gustavo Post Sabin Membro 
Dejacy de Arruda Abreu  Membro 

 
 

Área do conhecimento Banca Membro 
 

Matemática 
Fabio Mariani  Presidente 

Willian de Souza Pereira Membro 
Devair Marcelo de Almeida Membro 
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Área do conhecimento Banca Membro 
 
 

Português/Espanhol 

Jose Alexandre Vieira da Silva Presidente 
Maristela Abadia Guimarães Membro 

Rosilene Rodrigues de Carvalho Membro 
Waldineia Lemes da Cruz Alves Presidente 

Rosaria Cristina da Silva Ormond Membro 
Edson Gomes Evangelista Membro 

 
Área do conhecimento Banca Membro 

 
 

Português/Inglês 

Edilson Floriano Souza Serra  Presidente 
Marianna da Silva Rogerio Mussatto Membro 

Cristiane da Silva Ferreira Membro 
Veralúcia Guimarães de Souza Presidente 

Jose Marcio Nerone Leite Membro 
Claudio Marcio da Silva Membro 

 
 

Área do conhecimento Banca Membro 
 

Secretariado 
Lisiane Freitas de Freitas Presidente 
Patricia Dias de Morais Membro 

Oreste Preti Membro 
 

Área do conhecimento Banca Membro 
 

Turismo 
Rita Maria de Paula Garcia Presidente 
Julio Resende Dias Duarte Membro 

Gabriel Antonio Ogaya Joerke Membro 
 

Suplentes: 
Suamy Priscila Rodrigues Leite Cordeiro 
Kissila Daniel Miranda Gomes 
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Critérios utilizados para composição das bancas: 
1. Fica vedada a participação como membro da Banca Examinadora, em relação ao candidato, nos 

seguintes casos: 

I. relação de parentesco de 1º (primeiro) até 3º (terceiro) grau, consanguíneo – ex.: pai, mãe, filho (a), 

enteado (a), irmão (ã) cônjuge, companheiro, conviventes, com candidatos participantes do certame, 

mesmo divorciado ou separado judicialmente; 

II. relação de amizade ou de trabalho direta, ou na forma de subordinação ou compartilhamento de 

disciplina, com candidatos. 

III. ser sócio ou associado de candidato ou respectivo cônjuge ou companheiro em qualquer 

empreendimento ou atividade profissional. 

IV. relação acadêmica de orientação de trabalhos obrigatórios para conclusão de curso (trabalhos de 

conclusão de curso de graduação ou pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, dissertação, tese etc.) nos 

últimos 36 (trinta e seis) meses.  

V. coautor na publicação de artigos científicos nos últimos 36 (trinta e seis) meses. 

VI. situações em que esteja litigando judicialmente ou administrativamente com o candidato ou respetivo 

cônjuges ou companheiro; 

VII. ter amizade íntima ou inimizade notória com algum dos candidatos ou com o respectivo cônjuge, 

companheiro, ou qualquer de seus parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta colateral, até o terceiro 

grau.   

VIII. ter interesse pessoal no resultado do concurso ou se sujeite à situação de conflito de interesse por sua 

participação na Banca Examinadora, nos termos da Lei nº 12.813/2013. 

IX. Ser ou ter sido integrante do mesmo grupo ou projeto de pesquisa nos últimos 36 (trinta e seis) meses. 

Caso o candidato constate algum fato que incorra em impedimento de um dos membros da Banca 

Examinadora, deverá comunicar à Comissão Organizadora do Concurso Público, por meio de formulário de 

recurso até as 17h do dia 03 de março de 2020, pelo e-mail dpi.concurso@ifmt.edu.br 

 
 
 

(Original assinado) 
Comissão Organizadora do Concurso 

Portaria nº 2.253/2019/IFMT 
 


