Boletim de Serviço Eletrônico em 02/07/2020

CONVOCAÇÃO - DESEMPENHO DIDÁTICO - EDITAL 10/2020/CGAB/JARU
O DIRETOR-GERAL do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE RONDÔNIA CAMPUS JARU, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 177 do
Regimento Geral e da Portaria Nº 41, de 12 de janeiro de 2017, torna público a CONVOCAÇÃO PARA A
PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO - EDITAL Nº 10/2020/JARU - CGAB/IFRO, DE 08 DE
JUNHO DE 2020, como segue:
A) D esempenho Didático - Professor Substituto - Alimentos - 40h
DATA: 07/07/2020 - PERÍODO: MATUTINO 
Desempenho Didático - Professor Substituto - Alimentos - 40h
Link do ambiente virtual Ordem Candidato(a)
Plataforma do Google
Horário
Meet
Adenilson Renato meet.google.com/vmk-zzcb1
Horário: 08:00 - 08:30
Rudke
tyz
Adolfo Pinheiro meet.google.com/gfc-ddvd2
Horário: 08:30 - 09:00
de Oliveira
nwf
Alessandra
meet.google.com/vvy-ecuy3
Casagrande
Horário: 09:00 - 09:30
dfe
Ribeiro
Alessandra
meet.google.com/umq-jxpi- Horário: 09:30 - 10:00
4
Roseline Vidal
uny
intervalo de 30 minutos
Ana Paula Miguel meet.google.com/pnn-kycn5
Horário: 10:30 - 11:00
Landim
dnk
Antônia Ariana meet.google.com/qsm-kkpd6
Horário: 11:00 - 11:30
Camelo Passos
kni
Carla Roana
meet.google.com/oxj-fnxr7
Horário: 11:30 - 12:00
Moraes Monteiro uqs

1- O candidato deverá estar disponível em ambiente virtual (Plataforma do
Google Meet) com no mínimo 05 (cinco) minutos antes do horário previsto para a
realização da prova didática.
O candidato que não estiver disponível no horário agendado será
desclassificado.
2- A prova acontecerá em ambiente virtual (Plataforma do Google Meet)
conforme link disponibilizado. Horário: 08:00 início (Horário Local)
3- Ressaltando que o candidato deve ministrar uma aula de no mínimo 20 minutos
e o máximo 30 minutos.
4- O plano de aula com tema, desenvolvimento da temática, objetivos, método
de avaliação e literaturas utilizadas, deverá ser enviado de forma eletrônica para o
e-mail: processoseletivo.jaru@ifro.edu.br até dia e horário determinados no
cronograma. Assunto do e-mail: "Plano de Aula - NOME DO(A)
CANDIDATO(A)"
5- É responsabilidade do candidato o funcionamento e uso das tecnologias
durante a realização da prova didática (conectividade da internet, funcionamento
dos equipamentos e uso dos recursos). A instituição se exime de quaisquer falhas
relacionadas a conectividade de internet do candidato durante a realização da
prova didática, não sendo disponibilizado tempo adicional caso a mesma ocorra.
Data: 07/07/2020 - Período:
Vespertino
Desempenho Didático - Professor Substituto - Alimentos - 40h

Ordem
1
2
3
4
5
6
7

Candidato

Link do ambiente virtual Plataforma do Google
Meet

Clarissa Maia de
meet.google.com/ebt-tixv-ttt
Aquino
Ellen Francine meet.google.com/qhb-gejuRodrigues
eze
Érika Fernanda meet.google.com/ork-pkhxRezende Tada
odk
Fernanda Doring meet.google.com/mty-yzkyKrumreich
kzz
Fernando
meet.google.com/mgm-kvctLustosa dos
wqp
Santos
Francine Oliveira meet.google.com/cgw-qzpgBatista
hxe
Graziela Leal
meet.google.com/sef-xemiSousa
ynh

Horário
Horário: 14:00 -14:30
Horário: 14:30 - 15:00
Horário: 15:00 -15:30
Horário: 15:30 -16:00
intervalo de 30 minutos
Horário: 16:30-17:00
Horário: 17:00 -17:30
Horário: 17:30- 18:00

1- O candidato deverá estar disponível em ambiente virtual (Plataforma do
Google Meet) com no mínimo 05 (cinco) minutos antes do horário previsto para a
realização da prova didática.
O candidato que não estiver disponível no horário agendado será
desclassificado.
2- A prova acontecerá em ambiente virtual (Plataforma do Google Meet)
conforme link disponibilizado. Horário: 14:00 início (Horário Local)
3- Ressaltando que o candidato deve ministrar uma aula de no mínimo 20 minutos
e o máximo 30 minutos.
4- O plano de aula com tema, desenvolvimento da temática, objetivos, método
de avaliação e literaturas utilizadas, deverá ser enviado de forma eletrônica para o
e-mail: processoseletivo.jaru@ifro.edu.br até dia e horário determinados no
cronograma. Assunto do e-mail: "Plano de Aula - NOME DO(A)
CANDIDATO(A)"
5- É responsabilidade do candidato o funcionamento e uso das tecnologias
durante a realização da prova didática (conectividade da internet, funcionamento
dos equipamentos e uso dos recursos). A instituição se exime de quaisquer falhas
relacionadas a conectividade de internet do candidato durante a realização da
prova didática, não sendo disponibilizado tempo adicional caso a mesma ocorra.
Data: 08/07/2020 Período: Matutino
Desempenho Didático - Professor Substituto - Alimentos - 40h
Link do ambiente virtual
Ordem
Candidato
- Plataforma do Google
Horário
Meet
Graziela
meet.google.com/scj-docg1
Horário: 08:00 - 08:30
Martinotto
ihv
Guilherme
meet.google.com/vev-fczp2
Horário: 08:30 - 09:00
Lorencici Schuina fxb
Gustavo Santos meet.google.com/ezg-ikqh3
Horário: 09:00 - 09:30
de Lima
txt
Iago Hudson da meet.google.com/jmj-pjzc- Horário: 09:30 - 10:00
4
Silva Souza
mjd
intervalo de 30 minutos
Iasmine Queiroga meet.google.com/iwi5
Horário: 10:30 - 11:00
de Paula
xwvm-haq
Igor de Souza
meet.google.com/csf-jjir6
Horário: 11:00 - 11:30
Brito
rht
Inayara Beatriz meet.google.com/vad7
Horário: 11:30 - 12:00
Araujo Martins unuk-hyg

1- O candidato deverá estar disponível em ambiente virtual (Plataforma do
Google Meet) com no mínimo 05 (cinco) minutos antes do horário previsto para a
realização da prova didática.

O candidato que não estiver disponível no horário agendado será
desclassificado.
2- A prova acontecerá em ambiente virtual (Plataforma do Google Meet)
conforme link disponibilizado. Horário: 08:00 início (Horário Local)
3- Ressaltando que o candidato deve ministrar uma aula de no mínimo 20 minutos
e o máximo 30 minutos.
4- O plano de aula com tema, desenvolvimento da temática, objetivos, método
de avaliação e literaturas utilizadas, deverá ser enviado de forma eletrônica para o
e-mail: processoseletivo.jaru@ifro.edu.br até dia e horário determinados no
cronograma. Assunto do e-mail: "Plano de Aula - NOME DO(A)
CANDIDATO(A)"
5- É responsabilidade do candidato o funcionamento e uso das tecnologias
durante a realização da prova didática (conectividade da internet, funcionamento
dos equipamentos e uso dos recursos). A instituição se exime de quaisquer falhas
relacionadas a conectividade de internet do candidato durante a realização da
prova didática, não sendo disponibilizado tempo adicional caso a mesma ocorra.
Data: 08/07/2020 Período: Vespertino
Desempenho Didático - Professor Substituto - Alimentos - 40h
Link do ambiente virtual
Ordem
Candidato
- Plataforma do Google
Horário
Meet
Izabela Queiroz meet.google.com/wzk-gdgi1
Horário: 14:00 -14:30
Silva
qnj
Janaina Maria
meet.google.com/bmy2
Horário: 14:30 - 15:00
Batista de Souza bvzn-rxe
Joice Aline Pires meet.google.com/kgp-zsic3
Horário: 15:00 - 15:30
Vilela
zxy
Jonatã Henrique meet.google.com/hmm-ftgz- Horário: 15:30 4
Rezende de Souza vde
16:00 intervalo de 30 minutos
Lauana Natasha meet.google.com/ums5
Horário: 16:30 - 17:00
da Gama Pantoja opkd-hdv
Laura de Queiroz meet.google.com/qku-aigf6
Horário: 17:00 - 17:30
Bondespacho
jud
Lenilton Santos
meet.google.com/dru-owne7
Horário: 17:30 - 18:00
Soares
yww

1- O candidato deverá estar disponível em ambiente virtual (Plataforma do
Google Meet) com no mínimo 05 (cinco) minutos antes do horário previsto para a
realização da prova didática.
O candidato que não estiver disponível no horário agendado será
desclassificado.
2- A prova acontecerá em ambiente virtual (Plataforma do Google Meet)
conforme link disponibilizado. Horário: 14h início (Horário Local)
3- Ressaltando que o candidato deve ministrar uma aula de no mínimo 20 minutos
e o máximo 30 minutos.
4- O plano de aula com tema, desenvolvimento da temática, objetivos, método
de avaliação e literaturas utilizadas, deverá ser enviado de forma eletrônica para o
e-mail: processoseletivo.jaru@ifro.edu.br até dia e horário determinados no
cronograma. Assunto do e-mail: "Plano de Aula - NOME DO(A)
CANDIDATO(A)"
5- É responsabilidade do candidato o funcionamento e uso das tecnologias
durante a realização da prova didática (conectividade da internet, funcionamento
dos equipamentos e uso dos recursos). A instituição se exime de quaisquer falhas
relacionadas a conectividade de internet do candidato durante a realização da
prova didática, não sendo disponibilizado tempo adicional caso a mesma ocorra.
Data: 09/07/2020 - Período:

Matutino
Desempenho Didático - Professor Substituto - Alimentos - 40h
Link do ambiente
Ordem Candidato
virtual - Plataforma do
Horário
Google Meet
Ligia Karen
meet.google.com/sfx1
Horário: 08:00 - 08:30
Borges
ehqg-uwp
Lucas de Souza meet.google.com/feg2
Horário: 08:30 - 09:00
Soares
bmnu-jue
Marcelo Valle
meet.google.com/ykt3
Horário: 09:00 - 09:30
Garcia
xgve-xak
Marília Patricio meet.google.com/szwHorário: 09:30 - 10:00 intervalo
4
Alves
czyf-ijn
de 30 minutos
Osnan Lennon meet.google.com/stq-oavi5
Horário: 10:30 - 11:00
Lameira Silva
nfw
Paulo Gustavo meet.google.com/vio-fpac6
Horário: 11:00 - 11:30
Silva Moreira
veq
Rafaela de
meet.google.com/hgk-wxji7
Carvalho
Horário: 11:30 - 12:00
bxy
Baptista

1- O candidato deverá estar disponível em ambiente virtual (Plataforma do
Google Meet) com no mínimo 05 (cinco) minutos antes do horário previsto para a
realização da prova didática.
O candidato que não estiver disponível no horário agendado será
desclassificado.
2- A prova acontecerá em ambiente virtual (Plataforma do Google Meet)
conforme link disponibilizado. Horário: 08:00 início (Horário Local)
3- Ressaltando que o candidato deve ministrar uma aula de no mínimo 20 minutos
e o máximo 30 minutos.
4- O plano de aula com tema, desenvolvimento da temática, objetivos, método
de avaliação e literaturas utilizadas, deverá ser enviado de forma eletrônica para o
e-mail: processoseletivo.jaru@ifro.edu.br até dia e horário determinados no
cronograma. Assunto do e-mail: "Plano de Aula - NOME DO(A)
CANDIDATO(A)"
5- É responsabilidade do candidato o funcionamento e uso das tecnologias
durante a realização da prova didática (conectividade da internet, funcionamento
dos equipamentos e uso dos recursos). A instituição se exime de quaisquer falhas
relacionadas a conectividade de internet do candidato durante a realização da
prova didática, não sendo disponibilizado tempo adicional caso a mesma ocorra.
Data: 09/07/2020 - Período: Vespertino
Desempenho Didático - Professor Substituto - Alimentos - 40h
Link do ambiente
Ordem
Candidato
virtual - Plataforma do
Horário
Google Meet
Silvia de Oliveira meet.google.com/zrk1
Horário: 14:00 - 14:30
Freitas
uyjs-kai
Shekinah Mendes meet.google.com/xco2
Horário: 14:30 - 15:00
Silva
geck-dsr
Talita Helena de
meet.google.com/pjo3
Souza Silva
Horário: 15:00 - 15:30
yipv-cey
Távora
Tanize dos Santos meet.google.com/ubfHorário: 15:30 - 16:00 intervalo
4
Acunha
njbp-uod
de 30 minutos
Úrsula Tereza
meet.google.com/csz5
Horário:16:30 - 17:00
Cordeiro Coutinho wbjz-tjh
Valeska Morgana meet.google.com/ocx6
Horário: 17:00 - 17:30
Corrêa Batistella anzw-iai
Venancio Ferreira meet.google.com/diz7
Horário: 17:30 - 18:00
de Moraes Neto xqbq-tik

1- O candidato deverá estar disponível em ambiente virtual (Plataforma do

Google Meet) com no mínimo 05 (cinco) minutos antes do horário previsto para a
realização da prova didática.
O candidato que não estiver disponível no horário agendado será
desclassificado.
2- A prova acontecerá em ambiente virtual (Plataforma do Google Meet)
conforme link disponibilizado. Horário: 14h início (Horário Local)
3- Ressaltando que o candidato deve ministrar uma aula de no mínimo 20 minutos
e o máximo 30 minutos.
4- O plano de aula com tema, desenvolvimento da temática, objetivos, método
de avaliação e literaturas utilizadas, deverá ser enviado de forma eletrônica para o
e-mail: processoseletivo.jaru@ifro.edu.br até dia e horário determinados no
cronograma. Assunto do e-mail: "Plano de Aula - NOME DO(A)
CANDIDATO(A)"
5- É responsabilidade do candidato o funcionamento e uso das tecnologias
durante a realização da prova didática (conectividade da internet, funcionamento
dos equipamentos e uso dos recursos). A instituição se exime de quaisquer falhas
relacionadas a conectividade de internet do candidato durante a realização da
prova didática, não sendo disponibilizado tempo adicional caso a mesma ocorra.

B) D esempenho Didático - Professor Substituto - Física - 40h
Data: 07/07/2020 - Período:
Matutino
Desempenho Didático - Professor Substituto - Física- 40h
Link do ambiente
Ordem
Candidato
virtual - Plataforma do
Horário
Google Meet
Antonio Paulo
meet.google.com/ixe-uzkb1
Horário: 08:00 - 08:30
Santos Souza
dqn
Barbara
Aparecida
meet.google.com/ddk2
Horário: 08:30 - 09:00
Fernandes
fowj-syt
Praseres
Bruno César da meet.google.com/ioq-qjfi3
Horário: 09:00 - 09:30
Silva
pyq
Camilla Kassar
meet.google.com/nkt-drzz- Horário: 09:30 - 10:00 intervalo
4
Borges
yff
de 30 minutos
Daiany da Silva meet.google.com/pnn5
Horário: 10:30 - 11:00
Ferreira
kycn-dnk
Daniel Carlos
meet.google.com/gne6
Horário: 11:00 - 11:30
Nunes de Souza nxbc-ppa
Davi Diego de
meet.google.com/npw7
Horário: 11:30 - 12:00
Almeida
gahn-scc

1- O candidato deverá estar disponível em ambiente virtual (Plataforma do
Google Meet) com no mínimo 05 (cinco) minutos antes do horário previsto para a
realização da prova didática.
O candidato que não estiver disponível no horário agendado será
desclassificado.
2- A prova acontecerá em ambiente virtual (Plataforma do Google Meet)
conforme link disponibilizado. Horário: 08:00 início (Horário Local)
3- Ressaltando que o candidato deve ministrar uma aula de no mínimo 20 minutos
e o máximo 30 minutos.
4- O plano de aula com tema, desenvolvimento da temática, objetivos, método
de avaliação e literaturas utilizadas, deverá ser enviado de forma eletrônica para o
e-mail: processoseletivo.jaru@ifro.edu.br até dia e horário determinados no
cronograma. Assunto do e-mail: "Plano de Aula - NOME DO(A)
CANDIDATO(A)"

5- É responsabilidade do candidato o funcionamento e uso das tecnologias
durante a realização da prova didática (conectividade da internet, funcionamento
dos equipamentos e uso dos recursos). A instituição se exime de quaisquer falhas
relacionadas a conectividade de internet do candidato durante a realização da
prova didática, não sendo disponibilizado tempo adicional caso a mesma ocorra.
Data: 07/07/2020 - Período:
Vespertino
Desempenho Didático - Professor Substituto - Física - 40h
Link do ambiente
Ordem
Candidato
virtual - Plataforma do
Horário
Google Meet
Emílio Henrique
meet.google.com/asb1
Horário: 14:00 - 14:30
dos Santos Sousa skbc-ion
meet.google.com/aze2
Geiliani Gasparrini
Horário: 14:30 - 15:00
fmtf-anc
Gilson Yuri Silva meet.google.com/usa3
Horário: 15:00 - 15:30
Moura
jpwt-fba
Givanildo
meet.google.com/honHorário: 15:30 4
Rodrigues da Silva wajw-myc
16:00 intervalo de 30 minutos
Igor de Souza
meet.google.com/sup5
Horário:16:30 - 17:00
Lana Antoniazzi vufj-wri
Jones dos Santos meet.google.com/xed6
Horário: 17:00 - 17:30
Oliveira
fmwt-xbv

1- O candidato deverá estar disponível em ambiente virtual (Plataforma do
Google Meet) com no mínimo 05 (cinco) minutos antes do horário previsto para a
realização da prova didática.
O candidato que não estiver disponível no horário agendado será
desclassificado.
2- A prova acontecerá em ambiente virtual (Plataforma do Google Meet)
conforme link disponibilizado. Horário: 14h início (Horário Local)
3- Ressaltando que o candidato deve ministrar uma aula de no mínimo 20 minutos
e o máximo 30 minutos.
4- O plano de aula com tema, desenvolvimento da temática, objetivos, método
de avaliação e literaturas utilizadas, deverá ser enviado de forma eletrônica para o
e-mail: processoseletivo.jaru@ifro.edu.br até dia e horário determinados no
cronograma. Assunto do e-mail: "Plano de Aula - NOME DO(A)
CANDIDATO(A)"
5- É responsabilidade do candidato o funcionamento e uso das tecnologias
durante a realização da prova didática (conectividade da internet, funcionamento
dos equipamentos e uso dos recursos). A instituição se exime de quaisquer falhas
relacionadas a conectividade de internet do candidato durante a realização da
prova didática, não sendo disponibilizado tempo adicional caso a mesma ocorra.
Data: 08/07/2020 - Período: Matutino
Desempenho Didático - Professor Substituto - Física- 40h
Link do ambiente
Ordem
Candidato
virtual - Plataforma do
Horário
Google Meet
Kassia Priscilla
meet.google.com/eau1
Gonçalves de
Horário: 08:00 - 08:30
afzv-xgv
Almeida
Kevyn Alberto
meet.google.com/peg-biox2
Horário: 08:30 - 09:00
Pereira
eem
Kivia Cristina
meet.google.com/tas3
Horário: 09:00 - 09:30
Soares Ramos
wurx-dwz
Lucas Alexandre meet.google.com/xwfHorário: 09:30 4
Mortale
ddbm-sih
10:00 intervalo de 30 minutos
meet.google.com/met5
Marcelo Soares
Horário: 10:30 - 11:00
vgrv-nhi
Mariane Rodrigues meet.google.com/bph-

6
7

Mariane Rodrigues
Cortes
Marinildo Barreto
de Leão

meet.google.com/bphHorário: 11:00 - 11:30
scww-bhz
meet.google.com/pcg-aidvHorário: 11:30 - 12:00
umn

1- O candidato deverá estar disponível em ambiente virtual (Plataforma do
Google Meet) com no mínimo 05 (cinco) minutos antes do horário previsto para a
realização da prova didática.
O candidato que não estiver disponível no horário agendado será
desclassificado.
2- A prova acontecerá em ambiente virtual (Plataforma do Google Meet)
conforme link disponibilizado. Horário: 08:00 início (Horário Local)
3- Ressaltando que o candidato deve ministrar uma aula de no mínimo 20 minutos
e o máximo 30 minutos.
4- O plano de aula com tema, desenvolvimento da temática, objetivos, método
de avaliação e literaturas utilizadas, deverá ser enviado de forma eletrônica para o
e-mail: processoseletivo.jaru@ifro.edu.br até dia e horário determinados no
cronograma. Assunto do e-mail: "Plano de Aula - NOME DO(A)
CANDIDATO(A)"
5- É responsabilidade do candidato o funcionamento e uso das tecnologias
durante a realização da prova didática (conectividade da internet, funcionamento
dos equipamentos e uso dos recursos). A instituição se exime de quaisquer falhas
relacionadas a conectividade de internet do candidato durante a realização da
prova didática, não sendo disponibilizado tempo adicional caso a mesma ocorra.
Data: 08/07/2020 - Período:
Vespertino
Desempenho Didático - Professor Substituto - Física - 40h
Link do ambiente
Ordem
Candidato
virtual - Plataforma do
Horário
Google Meet
Mateus de Sousa meet.google.com/uut-juxa1
Horário: 14:00 - 14:30
Paula
vuo
Osmar Machado de meet.google.com/fca2
Horário: 14:30 - 15:00
Sousa
ezmb-fvo
Pamella Nathielli meet.google.com/vdo3
Horário: 15:00 - 15:30
Almeida de Oliveira fymx-mcw
Raissa Maria
meet.google.com/vjf-dpvg- Horário: 15:30 4
Pimentel Neves
rwn
16:00 intervalo de 30 minutos
Silvio da Silva
meet.google.com/yin5
Horário:16:30 - 17:00
Santiago
fmmz-gsw
Tadeu da Silva
meet.google.com/ztz-vrbi6
Horário: 17:00 - 17:30
Souza Júnior
xae
Thais Rodrigues
meet.google.com/qfj-zcub7
Horário: 17:30 - 18:00
Neves
fxp

1- O candidato deverá estar disponível em ambiente virtual (Plataforma do
Google Meet) com no mínimo 05 (cinco) minutos antes do horário previsto para a
realização da prova didática.
O candidato que não estiver disponível no horário agendado será
desclassificado.
2- A prova acontecerá em ambiente virtual (Plataforma do Google Meet)
conforme link disponibilizado. Horário: 14h início (Horário Local)
3- Ressaltando que o candidato deve ministrar uma aula de no mínimo 20 minutos
e o máximo 30 minutos.
4- O plano de aula com tema, desenvolvimento da temática, objetivos, método
de avaliação e literaturas utilizadas, deverá ser enviado de forma eletrônica para o
e-mail: processoseletivo.jaru@ifro.edu.br até dia e horário determinados no
cronograma. Assunto do e-mail: "Plano de Aula - NOME DO(A)
CANDIDATO(A)"

5- É responsabilidade do candidato o funcionamento e uso das tecnologias
durante a realização da prova didática (conectividade da internet, funcionamento
dos equipamentos e uso dos recursos). A instituição se exime de quaisquer falhas
relacionadas a conectividade de internet do candidato durante a realização da
prova didática, não sendo disponibilizado tempo adicional caso a mesma ocorra.

Documento assinado eletronicamente por Renato Delmonico, Diretor(a) Geral, em 01/07/2020,
às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0951572
e o código CRC 2484DE5B.

Referência: Processo nº 23243.008349/2020-94 http://www.ifro.edu.br

SEI nº 0951572

