
O não comparecimento do candidato à Videoconferência implicará em sua eliminação automática.

O Resultado Preliminar da 2ª etapa será divulgado no dia 21/09/2020 e o Definitivo no dia 23/09/2020.

ATENÇÃO

EDITAL Nº 005/2020
SELEÇÃO SIMPLIFICADA EMERGENCIAL DE INSTRUTORES

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª ETAPA – PROVA DIDÁTICA

A Comissão Especial para a Seleção Interna  de Instrutores, instituída pela Portaria  nº 261/2020, convoca os 
candidatos relacionados no quadro deste Edital para a Etapa de Prova Didática.

Estão convocados a participar da 2ª Etapa todos os candidatos classificados na 1ª Etapa, por meio do resultado 
definitivo.

A Prova Didática  terá um valor máximo de 68 (sessenta e oito) pontos e compreenderá uma aula expositiva com  
duração máxima de 40 (quarenta) minutos, sendo 30 (trinta) minutos destinados à aula e 10 (dez) minutos à 
perguntas e/ou considerações da Banca. A Prova será conduzida por 02 (dois) Avaliadores / Candidato. A nota da 
Prova Didática será a média das notas atribuídas pelos dois Avaliadores. 

Para participar da Prova Didática, o candidato deverá preencher o Plano de Aula (Anexo III do Edital 005/2020) e 
enviar para o endereço eletrônico instrutores. administracao@goias.gov.br , obrigatoriamente, no dia anterior ao dia 
previsto no Edital de convocação para a realização da Prova.  O candidato que não enviar o Plano de Aula não 
participará da Prova Didática. 

São temas obrigatórios para o Plano de Aula: 1 - Matemática: Otimização com restrições de igualdade; 2 - Estatística e 
Econometria: O modelo de regressão múltipla (estimação, inferência, assintóticos, problemas adicionais).

A Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizará por problemas técnicos do candidato, e não concederá o 
direito ao reagendamento em caso de problemas de conectividade ou qualidade do sinal que possam impossibilitar a 
realização da prova no horário agendado.

Na Prova Didática o candidato será avaliado observando-se os itens do subitem 8.5 do Edital nº 005/2020, por meio 
de um Formulário de Avaliação padrão e deverá  alcançar o mínimo de 40 (quarenta) pontos para ser considerado 
aprovado.

1. A Prova Didática será realizada por meio da ferramenta “ZOOM”. O convite para reunião do “ZOOM” será enviado 
no dia 11/09/2020, para o e-mail cadastrado no Sistema Simplificado de Seleção pelo candidato. Desta forma, 
orientamos aos candidatos que fiquem atentos quanto ao recebimento do referido link, e que, caso não o recebam 
até às 18 horas do dia 11/09/2020, que enviem mensagem para o e-mail instrutores.administracao@goias.gov.br, 
informando o NOME COMPLETO, o CPF e a disciplina correspondente, para que o link seja reenviado. No dia 
estabelecido neste edital para a Prova Didática, o candidato deverá acessar o link com antecedência mínima de 10 
(dez) minutos em relação ao horário agendado, e aguardar que os avaliadores o aceitem na reunião. Haverá uma 
tolerância de, no máximo, 5 (cinco) minutos após o horário agendado para a entrada do candidato. Observação 
Importante: a câmera e o áudio deverão estar ativos. O candidato deverá portar documento de identificação com 
foto. 

2. O candidato é responsável por ter as ferramentas necessárias para a realização da Prova Didática assim como, por 
providenciar o ambiente, recursos e trajes adequados para a sua execução. Orientamos aos candidatos que não têm 
domínio desta ferramenta a assistirem um vídeo tutorial sobre o assunto.  

3. Havendo queda ou falha na conexão do candidato durante a Prova Didática, será permitido uma novo acesso à 
reunião. Caso o candidato não acesse a reunião novamente, a Prova será encerrada e o candidato receberá a 
pontuação correspondente. 

4. Em caso de problemas técnicos por parte de Comissão, a Prova poderá ser reagendada no mesmo dia ao final do 
período de todas as Provas, a critério dos avaliadores. O reagendamento será feito por mensagem enviada para o e-
mail do candidato. 

5. A Prova é sigilosa e confidencial, não poderá ser registrada por vídeos e nem por fotos, tampouco divulgada ou 
publicada em qualquer meio de comunicação, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
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RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PRA A PROVA DIDÁTICA

Inscrição Cargo / Função Nome Data Horário

375018 Matemática ADRIANO RODRIGUES TEIXEIRA 14/09/20 11:00

375016 Matemática LUCINDA FREESE ALVES 14/09/20 14:00

375009 Matemática PABLO DOS SANTOS BORGES 15/09/20 11:00

375010 Matemática GEANNE CARDOSO DA SILVA 15/09/20 14:00

375021 Matemática MONACIR JOSÉ DE MOURA 16/09/20 11:00

375023 Matemática FABIANO BOAVENTURA DE MIRANDA 16/09/20 14:00

375022 Matemática EVELYN DE CASTRO CRUVINEL 17/09/20 10:00

375011 Matemática VICTOR GIOVANNI P. DE MELLO 17/09/20 11:00

375014 Estatística e Econometria LUIZ BATISTA ALVES 17/09/20 18:00

375017 Estatística e Econometria EVELYN DE CASTRO CRUVINEL 18/09/20 14:00

375024 Estatística e Econometria FABIANO BOAVENTURA DE MIRANDA 18/09/20 17:00

Goiânia, 11/09/2020
COMISSÃO ESPECIAL DA SELEÇÃO INTERNA

375012 Estatística e Econometria VICTOR GIOVANNI PINA DE MELLO 18/09/20 11:00
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