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Araxá,21 de novembro de 2019

TEMA pARÂ pRovA nroÁrrcl Do pRocESSo sELETrvo DE coNTRATAÇÃo ruuponÁnrA DE
pRoFESSoR suBsTrruro DA caRRETRA DE vrlcrsrÉnro Do ENSINo BÁsICo, TÉcNICo E

rncNor,ócrco - Ánra, »B nÍsca

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, a Banca Examinadora para o cargo de

PROFESSOR SUBSTITUTOITEMPORÁRIO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO NP ENSINO EÁSTCO, TÉCNICO P

TECNOI-ÓCICO reuniu-se no Campus IV do CEFET-MG, na cidade de Araxá, para escolher o tema que TODOS os

candidatos apresentarão em sua prova didática, de acordo com o Edital n" lO4 íxeade FÍSICA, de 09 de outubro de2Ol9.

Salientando as informações já rlivulgadas (http:l/rvrvr'v.ar axa.ce tctmg.br/2il ] i I ()/21,'homologacao -in-qcricoes-eclital- I 04 I 9-

fisica-araxa/ ):

o Encontro com TODOS os candidatos: clas 7 horas e 30 minutos às 8 horas clo dia 23 cle novernhro de 2019. SÀiA ZOt

o Provas didáticas e entrevistas: serão marcaclas a cada 30 minutos por ordem de cl.regada dos candidatos após o encontro

com os carrdidatos.

iEndereço: Av. Ministro Olavo Drummond, 25 - CEP: 38.180-510 Bairro: São Geralclo - Araxá - MG Telefone:
(34) 3669-4500 (google maps: C2CW+PJ Araxá, NIG) SALÀ 701

PROYA DIDÁTICA
A prova didática terá o valor de 100 pontos e terá como objetivo apurar clo candidato seu desempenho nos itens listados e
valorados da seguinte Íbrma:

l. Plano de aula (-5 pontos):

2. Sequência. concatenação de ideias e desenvolvimento do temâ (20 pontos):

3. Domínio de conteírdo (40 pontos);

4. Uso de linguagem técnico-científica adequada ao tema (15 pontos);

.5. Uso de recursos didático-pedag(rgicos e criatividade (10 pontos):

6. Uso correto da norma culta da Lírgua Portuguesa e adequação da exposição ao tempo previsto (10 pontos).

O candidato deverá entregar à Banca Examinadora. irnecliatamente antes clo início de sua Prova Didática, 3 (três) cópias do seu
plano de aula.

Tempo: 20 minutos

Recursos disponíveis: quaclro, pincel. projetor multimídia (wifi da epson - compatível corn o aplicativo iProjection) e

computador (pdfl ou ppt).

' Nacla mais havendo a tratar. a presente notificação vai assinada pelos r.nembros da Banca Examinadora.

TEMA ESCOIfiIDO: LEI DE GAUSS

NÍvpI ESCOLAR: ENSINO SUPERIOR

Pedagoga Kenia M. de Oliveira


