
SERVIÇO  PÚBLICO  FEDERAL MINISTÉRIO  DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO  FEDERAL DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

CAMPUSTEFÉ

PROCESS0 SELETIVO SIMPLIFICAD0 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO

EDITAL N°. j;±±, DE Í£DE C,_\  -,    1 ;  1:,  ,=  ` DE      i'í/+

ATA DO SORTEIO DOS TEMAS PARA A PROVA DE DESEMPENH0 DIDÁTICO

Aos        `l,í;\,'7-t`                          diasdomêsde     C-i'-zí    J,`,\'``'

reuniram-se    no    =,')z  f:     .J.í\

Educação,          Ciência          e

Rua     TLy:,T       `sLZC  ,--Z|,\,,C`

do   Campus

do ano de dois mil e dezessete, às ±i (<±j horas,

/[-/   {'         Í`ii\`/                                        do     lnstituto     Federal    de

Tecnologia          do          Amazonas          -          I FAM,          local izado          a

€  `j-`(J i\^ L'/t                    /AM, realizou-se o sorteio dos

temas       a       serem       abordados       na       Prova       de       Desempenho       Didático       para       o       c¢mpws

'<   ic         /\'vl

de      (,,-'„/.:(                    de    zt_JJ

conforme  item  6  e  subitens do  EDITAL N°.  ÍJ  1    ,

Os      trabalhos      foram      conduzidos      pelo(a)      servidor(a)

SIAPE                                       -Chefe  da

Coordenação    de    Gestão    de    Pessoas    do    Campus

servidores(as) 7f{L,/``           /\'(`_Lí.€Í(-/l,/^/t     -Z}i        /\)CÁ,t=/cS.

---   L   J,-L       ;`l,\JL-,_.J--i''-)-í<í+

e    pelos(as)

SIAPE       ._24t73.JZ`/£         ,          e,

SIAPE    .£'1`16  C`  Z <,'.

Inicialmente,  fez-se  a  leitura  dos  temas  a  serem  sorteados  de  acordo  com  as  áreas/disciplinas.  A  saber:

Areamisciplina: Ç,\:NL^A         1       \SLJC\C/C`{ilA

`<JLc'Ll,,\L\L       1,,•    1-\,    ,,\-`L,€_,   ,1para o Campus

;Tema:      _'_;,,J_,Ü     '/-€„c",,/

l£ít       Í\j.',)

Os  temas   estavam   devidamente   impressos,   recortados  e   dobrados  dentro  de  envelopes   devidamente

etiquetados por campus, área/disciplina.  Desta forma, teve  início o  sorteio,  que seguiu a ordem do  Edital,

sendo sorteado um tema único para cada área/disciplina para cada dia de prova, conforme quadro abaixo.

\)_J,1(11u\
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ÁREAS/DISCIPLINAS TEMA (S) SORTEADO DATA DA PROVA
Cl  1,  /lu L I C £\

-,,   í\,_,,\/./\           ,)r=   ,<,\áD:,cF+
•J    -J     ¢           J`/)        ,'      ,L      )?,-,-T

Sc.(,(c-/_(   (,,  )`t _`(,  ,í,,/\/,€    i    /,,,é/t,   /)-•J    -,)       1        ),:       /         ,,    ,--,    +

/) ,  L  ;: 1 E

Ao  final  do  sorteio a Chefe da Coordenação  Gestão  de  Pessoas agradeceu a presença de todos e
;-^j^<fl    AA     ('L.,^    Í=lzL„Z\^j'ZCS-/`L__,7-é     ,Secretarieideu por encerrado o sorteio. ao qual eu,

e registrei a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

NOME RG ASSINATURA
-,f„,,€,  %c    í/:.     í,,,,_/:

í, -'  ,J  i ,-'  :1 ;J cl  -
c----,',-.,       -í`-

úJ L  4w,./Á/>L€c,^ ó C, ,) C S2 -0 `_Í-/l       -
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