MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Campus Pedro II

RESULTADO DOS RECURSOS – PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO
( Edital Nº 02, de 22 de fevereiro de 2018)
O Campus Pedro II do Instituto Federal do Piauí– IFPI/Comissão do Processo Seletivo Simplificado nas Áreas de Língua Portuguesa e
Contabilidade, no uso de suas atribuições, observadas as disposições contidas no Edital nº 02/2018, divulga o resultado dos recursos impetrados contra a
Prova de Desempenho Didático.
ÁREA

LÍNGUA
PORTUGUESA

PROTOCOLO

23185.000141/2018-44

SITUAÇÃO

Indeferido

PARECER DA COMISSÃO
A avaliação da candidata foi realizada seguindo rigorosamente o Edital Nº
02/2018, além de estar embasada nas teorias educacionais que versam sobre
didática e metodologia do ensino. Dessa forma, considerando que ao analisar o
plano de aula em paralelo com o desempenho apresentado pela candidata,
observamos que algumas ações planejadas pela mesma não foram atendidas a
contento e, como é de práxis, num processo avaliativo que utiliza o método
quantitativo, a concorrente foi penalizada com descontos na sua pontuação, de
modo que a nota final apresentada por esta banca examinadora corresponde ao
conjunto do que foi apresentado. Pontuação mantida.

ÁREA

LÍNGUA
PORTUGUESA

PROTOCOLO

SITUAÇÃO

23185.000142/2018-99

Indeferido

PARECER DA COMISSÃO
A avaliação da candidata foi realizada seguindo rigorosamente o Edital Nº
02/2018, além de estar embasada nas teorias educacionais que versam sobre
didática e metodologia do ensino. Dessa forma, considerando que ao analisar o
plano de aula em paralelo com o desempenho apresentado pela candidata,
observamos que algumas ações planejadas pela mesma não foram atendidas a
contento e, como é de práxis, num processo avaliativo que utiliza o método
quantitativo, a concorrente foi penalizada com os descontos na sua pontuação, de
modo que a nota final apresentada por esta banca examinadora corresponde ao
conjunto do que nos foi apresentado. Pontuação mantida.

ÁREA: CONTABILIDADE
Não houve Interposição de Recursos
Pedro II, 16 de março de 2018
_________________________________________
Nalva Maria Rodrigues de Sousa
(Presidente da Comissão)
Portaria nº 2.134, de 01/09/2017

