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No item 4.5. Prova Didática 

Onde se lê: 
A realização do sorteio ocorrerá às 8h do dia 12/03/2015 no local da realização da prova 

didática, a ser informando no início do concurso, com a presença obrigatória dos candidatos 

deferidos. Em seguida, os candidatos poderão se ausentar para se prepararem para a prova 

didática e deverão retornar ao local de realização desta prova às 8 h do dia 13/02/2015 e 

entregar para a secretária do processo seletivo todo o material didático que será utilizado em 

sua prova didática, a saber: plano de aula, disquete, CD, DVD, ‘pen drive’, fotos, 

microcomputadores etc. No momento da prova didática, somente poderá ser utilizado pelo 

candidato, o material que ele previamente entregou para a secretária do processo seletivo. A 

realização da prova didática terá seu início às 8h do dia 13/03/2015.  
Leia-se: 
A realização do sorteio ocorrerá às 8h do dia 12/03/2015 no local da realização da prova 

didática, a ser informando no início do concurso, com a presença obrigatória dos candidatos 

deferidos. Em seguida, os candidatos poderão se ausentar para se prepararem para a prova 

didática e deverão retornar ao local de realização desta prova às 8 h do dia 13/03/2015 e 

entregar para a secretária do processo seletivo todo o material didático que será utilizado em 

sua prova didática, a saber: plano de aula, disquete, CD, DVD, ‘pen drive’, fotos, 

microcomputadores etc. No momento da prova didática, somente poderá ser utilizado pelo 

candidato, o material que ele previamente entregou para a secretária do processo seletivo. A 

realização da prova didática terá seu início às 8h do dia 13/03/2015.  


