
 

 

PROCESSO SELETIVO 2020 

2ª FASE – PROVA DE AULA 

 

 

As provas de aula serão realizadas na Unidade Futuro Vip – Macaé 1    

R. Dr. Luiz Belegard, 585 - Centro - Macaé – RJ 
 

Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

✓ Serão convidados os 15 primeiros classificados na prova escrita por componente curricular.  

✓ A prova de aula não poderá ser remarcada, devendo ser rigorosamente respeitado o horário 
marcado.  

✓ A duração da prova de aula será de, no máximo de 15 minutos, com possibilidade de acréscimo de 5 
minutos.  

✓ Não é garantida a existência de recursos como Datashow, microfone ou outros. Os candidatos 
deverão estar preparados para utilizar somente quadro e exposição oral.  
 

Na prova de aula o candidato deverá escolher um conteúdo do componente curricular 

Língua Portuguesa ou de Matemática. 

 
Na prova de aula, o candidato será avaliado, dentre outros aspectos, por:  
 
✓ Capacidade de comunicação expositiva e precisa do tema;  

✓ Atualização e domínio de conhecimentos teóricos e práticos referentes ao tema;  

✓ Domínio dos aspectos didáticos aplicáveis à situação de aprendizagem;  

✓ Utilização e adequação dos recursos disponíveis.  

 
 
SEGMENTO: EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL I 

Nome Data/Hora 

Jessica Carolina de Oliveira Arca 22/01 – 9:00 

Michelle Alves Nascimento Pereira 22/01 – 9:25 

 

 

Professor de Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

✓ Serão convidados os 15 primeiros classificados na prova escrita por componente curricular.  

✓ A prova de aula não poderá ser remarcada, devendo ser rigorosamente respeitado o horário 
marcado.  

✓ A duração da prova de aula será de, no máximo de 15 minutos, com possibilidade de acréscimo de 5 
minutos.  



✓ Não é garantida a existência de recursos como Datashow, microfone ou outros. Os candidatos 
deverão estar preparados para utilizar somente quadro e exposição oral.  

✓ O assunto que será objeto da prova de aula, deverá ser entregue à banca antes do início da aula. 
 
Na prova de aula, o candidato será avaliado, dentre outros aspectos, por:  
✓ Capacidade de comunicação expositiva e precisa do tema;  

✓ Atualização e domínio de conhecimentos teóricos e práticos referentes ao tema;  

✓ Domínio dos aspectos didáticos aplicáveis à situação de aprendizagem;  

✓ Utilização e adequação dos recursos disponíveis.  

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

Nome Data/Hora 

Marlon Gallete Pereira 22/01 – 9:50 

 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

Nome Data/Hora 

Alerson Rodrigues Bezerra 22/01 – 10:15 

 

 


