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Instruções para a Prova de Aptidão Didática 
 

Considerando o estabelecido pelo item 8 do Edital nº de 20 de fevereiro de 2022, a banca 
examinadora divulga as seguintes instruções para a prova de aptidão didática.  
 
1. A prova de aptidão didática consistirá na avaliação da aula gravada pelo candidato 
sobre o tema a ser sorteado.  
2. O sorteio de tema (ponto) e ordem dos candidatos para realização da prova de aptidão didática 
será realizado no dia 14/03/2022 às 14:00 no horário de Brasília por meio do seguinte link para 
sala virtual:  https://meet.google.com/oqw-zvgc-fyj 

3. Os candidatos devem encaminhar, por e-mail, o link de acesso para download do 
arquivo contendo o vídeo da aula no prazo de até 24h contados a partir do encerramento 
da sessão pública do sorteio do ponto.  

4. O nome do arquivo deverá ser identificado com o nome do candidato, tempo de 
duração da aula no seguinte formato: "nome completo do candidato XX min".  

5. O link deve ser disponibilizado, com permissão para download, em um dos diversos 
serviços de armazenamento e transferência de arquivos gratuitos disponíveis, tais como: 
Dropbox, Google Drive, Microsoft Onedrive, WeTransfer ou outro dispositivo da escolha 
do candidato, mas que permita o acesso à informação pela Comissão de Seleção.  

6. Não será permitido o envio de mais de um link da aula gravada pelo candidato.  

7. É imprescindível para avaliação da aula que a gravação ocorra em resolução HD 
(1280x720) ou full HD (1920x1080) em um dos formatos: .mp4, .mkv ou .mov.  

8. O tempo de duração do vídeo da aula não deve ser inferior a 20 minutos nem superior a 
30 minutos.  

9. O plano de aula deve ser encaminhado para a banca junto com o link de acesso ao vídeo 
da aula.  

10. O estilo de apresentação da aula é de livre escolha do candidato, atentando para o 
fato de que a má qualidade do vídeo poderá acarretar prejuízo na avaliação do candidato.  
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