
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA/SP – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 11/2015 
EDITAL COMPLEMENTAR 06 

 
A Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de São Paulo, torna pública a Convocação para Prova Prática de 
Didática, nos termos do EDITAL 11/2015 e normas deste Edital. 
 
I – DA CONVOCAÇÃO  
1. Ficam convocados para realizarem Prova Prática de Didática somente os candidatos ao emprego de Professor 
Bilíngue de Educação Básica e CIEJA, aprovados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Discursiva, 
relacionados no Anexo I deste Edital. 
1.1. Só será permitida a realização da prova em data, local e horário estabelecidos no Anexo I deste Edital.  
1.2. Recomenda-se que o candidato compareça ao local, no mínimo, 20 (vinte) minutos antes da hora marcada, 
munido do Documento de Identidade Oficial (original), preferencialmente o usado na inscrição. 
1.2.1. Não serão aceitos documentos de identificação em condições precárias de conservação.  
1.3. Não será permitido o ingresso de candidato no local onde estiver ocorrendo o concurso após o horário 
estabelecido neste Edital, sob pretexto algum.  
1.4. Não haverá segunda chamada ou repetição da Prova Prática de Didática, seja qual for o motivo alegado. 
 
II – DA PROVA PRÁTICA 
2. A Prova Prática de Didática, de caráter exclusivamente eliminatório, tem como objetivo apurar a capacidade 
de planejamento de aula, de comunicação e de síntese do candidato, bem como seu conhecimento da matéria 
de aula a ser proferida, no tempo máximo de 20 (vinte) minutos.  
2.1. A Prova Prática de Didática desenvolver-se-á da seguinte forma: no momento da prova prática haverá 
sorteio de um dos temas citados abaixo, devendo o candidato desenvolver uma aula sobre o tema sorteado.  
2.1.1. Temas para sorteio da prova prática de didática: 
a) Desenvolvimento de uma aula sobre leitura a partir de um livro de literatura infantil; b) 
Concretizar na prática, uma das operações fundamentais: adição ou subtração; 
c) Concretizar na prática, uma das operações fundamentais: divisão ou multiplicação. 
2.2. O candidato deverá ministrar a aula em LIBRAS.  
2.3. O candidato deverá apresentar o Plano de Aula do tema sorteado em 02 (duas) vias que será entregue ao 
Examinador. 
2.4. Avaliação: postura, comportamento, domínio do conteúdo, conhecimentos de técnicas pedagógicas.  Na  
banca examinadora estará presente um membro surdo que possui habilidades e competências nos moldes dos 
membros integrantes da FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos). 
2.5. Durante a Prova Prática de Didática, o candidato poderá utilizar os seguintes recursos didáticos: lousa, TV e 
vídeo, projetor multimídia, computador (notebook) e CD-ROM.  
2.5.1. Com exceção da lousa, é de responsabilidade do candidato levar os recursos didáticos necessários à 
realização da sua aula.  
2.6. A Prova Prática de Didática será avaliada na escala de 0 (zero) à 100 (cem) pontos, conforme os critérios 
estabelecidos na tabela abaixo:  

Nº CRITÉRIOS  PONTOS  
 

1. 
Planejamento contendo elementos essenciais do Plano de Aula (objetivo, conteúdo, estratégia 

100 
 

 

e avaliação).  
 

    
 

2. Precisão e clareza entre os elementos do Plano de Aula. 100  
 

3. Utilização e citação durante a exposição de referencial teórico adequado ao tema. 100  
 

4. Coerência entre o planejamento e execução da aula. 100  
 

5. Utilização de linguagem apropriada / LIBRAS. 100  
 

6. Abordagem e sequência lógica no desenvolvimento da aula dos aspectos essenciais do tema. 100  
 

7. Domínio e segurança no desenvolvimento do conteúdo. 100  
 

8. Emprego de técnica e recurso de ensino apropriados ao tema para alunos surdos. 100  
 

9. Utilização de exemplos reforçadores do conteúdo explorado apoiados em recursos visuais. 100  
 

10. Aula ministrada com introdução, desenvolvimento e conclusão de forma articulada com a 100  
 

 temática.    
  

2.6.1. A pontuação final obtida pelo candidato na Prova Prática de Didática será igual à soma dos pontos 
atribuídos pela banca examinadora em cada critério especificado na tabela acima, dividida por 10. 
2.7. Ao candidato que realizar a Prova Prática será atribuído o seguinte resultado:  
a) APROVADO: para o candidato que realizou a Prova Prática de Didática e obteve pontuação final maior que 
ZERO ponto; 
 
 
 

1 



b) EXCLUÍDO: para o candidato que não compareceu para realizar a Prova Prática de Didática, obteve ZERO 
ponto na pontuação final ou não atendeu aos demais requisitos deste Edital, acarretando em sua eliminação 
deste Concurso Público.  
2.8. Imediatamente após a avaliação, os candidatos declararão individualmente, em formulário próprio, a sua 
concordância com a pontuação obtida em cada item. 
 
III – DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REALIZAÇÃO PROVA PRÁTICA DE DIDÁTICA 
3. A Prova Prática de Didática será realizada conforme estabelecido no Anexo I deste Edital. 
 

Piracicaba, 09 de janeiro de 2016. 
 
 
 

 

Comissão do Concurso Público. 
 

 

ANEXO I 
 

EMPREGO - Professor Bilíngue de Educação Básica e 
CIEJA DATA - 17/01/2016 

HORÁRIO de fechamento do portão – 13 horas  
LOCAL - E.E. PROFESSORA OLÍVIA BIANCO - Rua Professor José Martins de Toledo, 394, Bairro Jaraguá, 
Piracicaba – SP. 
 

ID NOME 

759827 ALINE CRISTIANE BARBOSA 

761952 ARIANE MOURA MONTEIRO LOTÉRIO 

761446 ÉRICA FERNANDES DE MORAIS OLIVEIRA 

761780 JESSICA DE CAMPOS 

760851 JORGE DOS SANTOS 

759615 MARLUCI REGINA CAMARGO DIAS 

761502 MONIQUE DINIZ FERREIRA CAMPOS 

760275 PRISCILA DE QUEIROZ PEREIRA 

760568 REGINA DIAS MIKHAIL 

761732 SHEILA ESPOSITO DOS SANTOS 
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