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A Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício do Câmpus São Paulo, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria nº 280, de
07/12/2021, torna público Comunicado sobre a realização da Prova de desempenho didá co-pedagógica e da Prova de Experiência
Profissional na Área e Títulos do processo sele vo simplificado para a contratação de professores subs tutos, nos termos do Edital nº
479/2021, referente, exclusivamente, às áreas e vagas existentes neste Câmpus.

1.    Conforme edital nº 479/21, item 5.1 “a prova de desempenho didático-pedagógico, a avaliação de experiência profissional na área e a
prova de tulos serão realizadas por videoconferência (gravada) [...]” e item 5.11 “ [...] a realização da videoconferência, com a respec vaa realização da videoconferência, com a respec va
gravação, somente será um modo/maneira que a administração irá exercer seus atos, para a devida consecução dos fins almejadosgravação, somente será um modo/maneira que a administração irá exercer seus atos, para a devida consecução dos fins almejados” (grifo
nosso). Dessa forma, solicitamos a todos os candidatos por meio de comunicado publicado na página de PSS do câmpus que mantenham
câmera e microfone ligados durante todo o processo de avaliação.

2.    Ademais, conforme especificado no do edital nº 479/21, item 5.9, “o candidato deverá estar conectado na plataforma indicada [...] no
dia e horário determinados, para a prova de desempenho didá co-pedagógico com, no mínimo, 10 (dez) minutos de antecedência,
apresentando à Banca Examinadora documento oficial de iden ficação com fotoapresentando à Banca Examinadora documento oficial de iden ficação com foto . Caso não esteja conectado na plataforma no período
determinado, será considerado ausente e desclassificado do processo seletivo”. (grifo nosso).

                

São Paulo, 10 de janeiro de 2022.

                      

 

Adrienzy Rocha Martins Costa
Diretora de Gestão de Pessoas em Exercício

Câmpus São Paulo
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