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CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

EDITAL Nº. 86/2019 – SETOR DE ESTUDO: LÍNGUA E CULTURA INGLESA 

CRONOGRAMA – PROVA DIDÁTICA  

 

O sorteio dos pontos para a prova didática ocorrerá no dia 24/09/2019, na secretaria da Casa de Cultura 

Britânica. É obrigatória a presença do candidato, pontualmente, no horário estabelecido para o sorteio do 

ponto.  

 

CANDIDATO 
HORÁRIO DO SORTEIO DO 

PONTO 
HORÁRIO DA PROVA 

DIDÁTICA 

Carolina Morais Ribeiro da Silva 08h (24/09/2019) 08h (25/09/2019) 

Eveline Tomaz Souza 09h (24/09/2019) 09h (25/09/2019) 

João Luiz Teixeira de Brito 10h (24/09/2019) 10h (25/09/2019) 

José Antônio Sousa Santos 11h (24/09/2019) 11h (25/09/2019) 

Rebeca Morais Coelho 14h (24/09/2019) 14h (25/09/2019) 

Yls Rabelo Câmara 15h (24/09/2019) 15h (25/09/2019) 

Íkaro César da Silva Maciel 16h (24/09/2019) 16h (25/09/2019) 

Leonardo Antonio Silva Teixeira 17h (24/09/2019) 17h (25/09/2019) 

 

INSTRUÇÕES PARA A PROVA DIDÁTICA 

 

 A prova didática será realizada na Sala Interarte, na área 01 do Centro de Humanidades da UFC, e 
deverá começar pontualmente na hora determinada. 

 O(A) candidato(a) terá à sua disposição CD player, pincéis para quadro branco, apagador, e datashow 
(projetor). Não estarão disponíveis computadores, cabos, adaptadores, fontes de alimentação para 
dispositivos, TV ou DVD player. 

 A aula deve ter duração de 50 minutos e deve ser ministrada em inglês. 

 Os membros da Comissão Julgadora não poderão participar das atividades propostas pelo(a) 
candidato(a). Dessa forma, e se o(a) candidato(a) assim optar, ele(a) poderá trazer alunos(as) 
convidados para a participação em sua aula. De todo modo, é vedada a entrada de qualquer 
participante após o início da prova, mesmo que convidado(a) pelo(a) candidato(a). 

 O(A) candidato(a) deve entregar à Comissão Julgadora o plano da sua aula em três vias, antes do início 
da prova, com as cópias das atividades a serem utilizadas devidamente anexadas ao plano da aula.  

 Conforme previsto no Edital Nº. 86/2019, a prova didática será realizada em sessão pública, gravada 
para efeito de registro e avaliação, vedada a presença de concorrente. 

 

 


