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Aviso de convocação para prova de desempenho didático-pedagógica  

Edital 259, de 28/06/2021, publicado no DOU de 29/06/2021 

                        

O Diretor Geral do Câmpus Catanduva torna público o resultado dos recursos (se houver), e a data, o horário e 

o local para a realização da Prova Didático-pedagógica.  

            

Câmpus: Catanduva  Área: Informática - II   

A prova será: 
 
Através de videoconferência (gravada). 

Data: 
                                            

04/08/2021       
              

Orientações:  

*A prova será no horário estipulado para cada candidato 
*Duração máxima de 15 minutos para prova de desempenho didático-pedagógica e até 10 
minutos para arguição da banca examinadora. 
*O candidato que não comparecer na videoconferência, dia e horário da prova será 
automaticamente desclassificado. 
* O candidato deverá estar conectado na plataforma Teams indicada, no dia e horário 
determinados, para a prova de desempenho didático-pedagógico com, no mínimo, 10 (dez) 
minutos de antecedência, apresentando à comissão organizadora documento oficial de 
identificação. Caso não esteja conectado na plataforma no período determinado, será 
considerado ausente e desclassificado do processo seletivo. Porém, o candidato somente será 
autorizado a entrar na plataforma, após a saída do candidato anterior. Portanto, o candidato 
deverá entrar com, no mínimo, 10 (dez) minutos de antecedência e deverá aguardar a sua 
liberação pela Banca Examinadora. 
* Segue no final do formulário as instruções para acessar a plataforma Teams. 

            
 
Inscrições e Recursos Deferidos 

    

            

Horário Nome do Candidato 

08h BENTO RAFAEL SIQUEIRA 

08h40 IAN PABLO DOS SANTOS 

09h20 LUCIANO MOISES VENTORINE 

10h MARCOS ROGÉRIO SILVEIRA 

10h40 MONIQUE SIMPLICIO VIANA 

13h PAULO CÉSAR POLASTRI 

13h40 PAULO SERGIO GAUDENCIO MAURO 

14h20 RENAN GUILHERME NESPOLO 

15h ROGERIO APARECIDO PEREIRA BOLIN 

 
Inscrições e Recursos Indeferidos 

    

            



 
Ministério da Educação 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
 

Nome do Candidato 

ALYSSON PIRES GONÇALVES 

 
 
Data: 23/07/2021 

 

                                                                           

 

                                                                             __________________________ 

        Assinatura e Carimbo do Diretor Geral do Campus 

 

 

1. Clicar sobre o link da reunião; 

2. Escolher de acordo com a imagem abaixo o tipo de acesso desejado;  

 
 

3. Se for em um dispositivo móvel a primeira opção será substituída para baixar a 

versão compatível com o dispositivo. 

Ter o aplicativo instalado no dispositivo móvel ou no PC é recomendado, mas 

existe a opção de participar da reunião direto pelo navegador, sem precisar instalar o 

aplicativo. Caso o aplicativo já esteja instalado no dispositivo, é só utilizar a opção de 

abrir o link direto no Teams. 

Obs.: Recomendado utilizar o Google Chrome. 
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