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ERRATA Nº 01
EDITAL Nº 002/2018/CAOEI/IFPI
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PIAUÍ, CAMPUS OEIRAS, no uso de suas atribuições legais, divulga ERRATA DO EDITAL do Processo
Seletivo Simplificado, destinado à contratação de Professor Substituto para o Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, regido pelo Edital nº 002/2018/CAOEI/IFPI
Item 4.1.3:
Onde se lê:
4.1.3 A Prova de Desempenho Didático consistirá de uma aula desenvolvida no tempo de 50 (cinquenta)
minutos sobre tema sorteado perante uma Banca Examinadora composta por 03 membros. A Banca terá como
objetivo avaliar o candidato quanto ao seu conhecimento específico e capacidade didático-pedagógica que
atribuirá uma nota de 0 (zero) a 100 (cem) ao desempenho do candidato. No INÍCIO da aula, o candidato
deverá entregar à Banca Examinadora o plano de aula em três vias impressas, constando os itens descritos no
subitem 4.1 11 (Item I – Plano de Aula).
Leia-se:
4.1.3 A Prova de Desempenho Didático consistirá de uma aula desenvolvida no tempo de 50 (cinquenta)
minutos, a ser realizada mesclando a língua portuguesa com o idioma escolhido para concorrer, ou seja, o
candidato poderá utilizar o espanhol/inglês ao apresentar o conteúdo e língua materna no momento da
explicação, sobre tema sorteado perante uma Banca Examinadora composta por 03 membros. A Banca terá
como objetivo avaliar o candidato quanto ao seu conhecimento específico e capacidade didático-pedagógica e
atribuirá uma nota de 0 (zero) a 100 (cem) ao desempenho do candidato. No INÍCIO da aula, o candidato
deverá entregar à Banca Examinadora o plano de aula em três vias impressas, constando os itens descritos no
subitem 4.1 11 (Item I – Plano de Aula).
Oeiras-PI, 02 de fevereiro de 2018.
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