ANEXO IV (RETIFICADO) – AVALIAÇÃO DIDÁTICO-PRÁTICA
ATIVIDADE

AULA TESTE

DEMANDANTE/
SOLICITANTE

CURSOS TÉCNICOS
OU
ESPECIALIZAÇÕES
(quando se aplicar)

DESCRIÇÃO
Consiste em apresentação de aula ministrada pelo candidato e o b s e rva d a
por equipe técnica do CETAM.
A escolha do tema da aula teste será realizada de acordo com o curso ou
disciplina que o credenciado optou no ato da inscrição, com dura çã o d e 2 0
(vinte) minutos para explanar o conteúdo e caberá aos candidatos decidir
sobre o tema e a forma de abordagem e da apresentação da prova sendo lhes facultado, e de sua inteira responsabilidade, o uso dos recursos
audiovisuais.
Na AULA TESTE, a Banca avaliará e pontuará a produção do candidato em
conformidade com os critérios a seguir:
a) A relevância do tema em relação ao curso;
b) Plano de aula coerente com o tema selecionado;
c) Domínio do conteúdo da aula;
d) Metodologia utilizada adequada;
e) Capacidade de se comunicar claramente, de forma que ouvinte
compreenda com facilidade;
f) Alcance do objetivo proposto no plano de aula;
g) Utilização do tempo previsto para realização da aula;
h) Recursos pedagógicos coerentes como o conteúdo ministrado.
O plano de aula deverá conter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tema Abordado: o assunto, o conteúdo a ser trabalhado;
Justificativa: motivo de se trabalhar determinado assunto;
Objetivos gerais a serem alcançados: o que os alunos irão conseguir
atingir com esse trabalho, com o estudo deste tema;
Objetivos específicos: relacionados cada uma das etapas de
desenvolvimento do trabalho;
As etapas previstas: mais precisamente uma previsão do tempo, onde
se organiza tudo que for trabalhado em pequenas etapas;
Metodologia: forma como o candidato irá trabalhar, os recursos
didáticos que auxiliarão a promover o aprendizado.
Bibliografia: todo material que o candidato utilizou para fazer o
planejamento.

Ao candidato cabe a responsabilidade de elaborar e entregar o
planejamento da referida aula no dia da sua convocação, antes do seu
horário de teste, bem como solicitar os recursos necessários para a sua
apresentação.
Será considerado APTO a contratação, o candidato que obtiver Nota Final
igual ou superior a 8,0 (oito pontos).

ANEXO IV (RETIFICADO) – AVALIAÇÃO DIDÁTICO-PRÁTICA
ATIVIDADE

DEMANDANTE/
SOLICITANTE

DESCRIÇÃO
O Coordenador do Curso/Projeto ou Gerente/Representante do Ceta m
será o responsável pela entrevista.
A entrevista será agendada com 48 horas de antecedência.
O candidato deverá comparecer com meia hora de antecedência no
local marcado. Caso o candidato não compareça na hora e local
marcado será eliminado.
A entrevista terá duração mínima de 20 a 30 minutos.
Cabe ao entrevistador a elaboração de um roteiro de entrevista onde
serão avaliados os critérios:

ENTREVISTA

CURSOS TECNICOS
OU
ESPECIALIZAÇÕES
(quando se aplicar)

CRITÉRIOS OBSERVADOS

PONTUAÇÃO

Apresentação pessoal

2,0

Comunicação

2,0

Conhecimentos Técnicos durante a entrevista

3,0

Postura Profissional

3,0
TOTAL

10,0

Ao final desta etapa o entrevistador se responsabilizara pela e m i ssã o
de um parecer favorável ou não ao candidato.
Será considerado APTO a contratação, o candidato que obtiver Nota
Final igual ou superior a 6.0 (seis pontos).

PROVA
TEÓRICA E
PRATICA

CURSOS FIC
(quando se aplicar)

Aplicação de prova teórica abordando os principais conteúdos da
ementa do curso, com duração de 60 (sessenta) minutos.
A prova será agendada com 48 horas de antecedência.
O candidato deverá comparecer com uma hora de antecedência no
local marcado.
Caso o candidato não compareça na hora e local marcado será
eliminado.
Aplicação de prova prática a ser executada no laboratório de
informática, com atividades relacionadas à área do curso. A duração
máxima da prova é de 60 (sessenta) minutos.
Ambas as provas totalizam a nota máxima de 10 (dez) pontos.
Será considerado APTO a contratação, o candidato que obtiver Nota
Final igual ou superior a 6.0 (seis pontos).

ATIVIDADE

DEMANDANTE/
SOLICITANTE

DESCRIÇÃO

FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA

FIC E TÉCNICO Cetam EAD
(quando se aplicar)

Durante a capacitação serão fornecidas orientações quanto aos
procedimentos de cursos de Educação a Distância e funcionalidade d o
Moodle.

ANEXO IV (RETIFICADO) – AVALIAÇÃO DIDÁTICO-PRÁTICA

ATIVIDADE

DEMANDANTE/SO
LICITANTE

DESCRIÇÃO
O Coordenador do Curso/Projeto ou Gerente/Representante do
Cetam será o responsável pela entrevista.
A entrevista será agendada com 48 horas de antecedência.
O candidato deverá comparecer com meia hora de antecedência no
local marcado.
Caso o candidato não compareça na hora e local marcado será
eliminado.
A entrevista terá duração mínima de 20 a 30 minutos.

ENTREVISTA

CURSOS FIC
(quando se
aplicar)

Cabe ao entrevistador a elaboração de um roteiro de entrevista o n d e
serão avaliados os critérios:
CRITÉRIOS OBSERVADOS

PONTUAÇÃO

Apresentação pessoal;

2,0

Comunicação;

2,0

Conhecimentos Técnicos na área do curso;

3,0

Postura Profissional.

3,0
TOTAL

10,0

Será considerado APTO a contratação, o candidato que obtiver Nota
Final igual ou superior a 6.0 (seis) pontos.

ATIVIDADE

DEMANDANTE

DESCRIÇÃO

ANEXO IV (RETIFICADO) – AVALIAÇÃO DIDÁTICO-PRÁTICA
/SOLICITANTE
1.ENTREVISTA
O Coordenador do Curso/Projeto ou Gerente/Representante do Cetam
será o responsável pela entrevista.
A entrevista será agendada com 48 horas de antecedência.
O candidato deverá comparecer com meia hora de antecedência n o l o ca l
marcado. Caso o candidato não compareça será eliminado.
A entrevista terá duração mínima de 30 a 40 minutos.
Cabe ao entrevistador a elaboração de um roteiro de entrevista onde serão
avaliados os critérios:
CRITÉRIOS OBSERVADOS
Apresentação pessoal
Comunicação
Conhecimentos Técnicos durante a exposição de
produto
Postura Profissional
TOTAL

PONTUAÇÃO
2,0
2,0
3,0
3,0
10,0

Neste critério o candidato deverá obter nota igual ou superior a 6 (seis)
pontos.
2. EXPOSIÇÃO DO PRODUTO
(Se aplica a alguns cursos do eixo produção alimentícia, produção
cultural e design e turismo, hospitalidade e lazer)
ENTREVISTA
+
EXPOSIÇÃO
DO
PRODUTO

CURSOS FIC
(quando se
aplicar)

No dia da entrevista previamente agendada o candidato deverá apresentar
ao entrevistador um exemplar do produto de sua fabricação.
Durante a exposição será avaliado, por meio de roteiro elaborado pelo
entrevistador, os seguintes critérios:
É imprescindível que o produto seja de autoria do candidato.
CRITÉRIOS OBSERVADOS
Apresentação do Produto.
Domínio de técnicas relacionadas à confecção do
produto.
Destreza e habilidade.
Originalidade
Regionalidade.
Qualidade (acabamento, matéria-prima adequada
ao produto, composição e harmonia de cores).
Preço (Compatível com a matéria-prima utilizada).
Domina as normas de segurança, higiene, sa ú d e e
preservação ambiental.
TOTAL

PONTUAÇÃO
1,0
1,5
1,5
1,0
1,0
1,5
1,0
1,5
10,0

Neste critério o candidato deverá obter nota igual ou superior a 6 (seis)
pontos.
A nota final desta etapa será somada as notas da entrevista + exposição
de produtos, totalizando a nota máxima de 20 (vinte) pontos, conform e o s
critérios estabelecidos acima.
Será considerado APTO a contratação, o candidato que obtiver Nota Fi n a l
igual ou superior a 12 (doze) pontos.
Para os cursos de culinária recomenda-se uma degustação do produto,
onde serão avaliados os mesmos critérios e será aplicada a pontuação
acima.

ANEXO IV (RETIFICADO) – AVALIAÇÃO DIDÁTICO-PRÁTICA
ATIVIDADE

DEMANDANTE/
SOLICITANTE

DESCRIÇÃO
1.ENTREVISTA
O Coordenador do Curso/Projeto ou Gerente/Representante do Cetam
será o responsável pela entrevista.
A entrevista será agendada com 48 horas de antecedência.
O candidato deverá comparecer com meia hora de antecedência n o l o ca l
marcado. Caso o candidato não compareça na hora e local marcad o s e rá
eliminado.
A entrevista terá duração mínima de 30 a 40 minutos.
Cabe ao entrevistador a elaboração de um roteiro de entrevista onde serão
avaliados os critérios:
CRITÉRIOS OBSERVADOS
Apresentação pessoal
Comunicação
Conhecimentos Técnicos durante a exposiçã o d o
portfólio.
Postura Profissional
TOTAL

PONTUAÇÃO
2,0
2,0
3,0
3,0
10,0

Neste critério o candidato deverá obter nota igual ou superior a 6 (seis)
pontos.

ENTREVISTA
+
PORTFÓLIO

CURSOS FIC
(Quando se
aplicar)

2. PORTFÓLIO
O portfólio é uma coletânea organizada de trabalhos executados,
registrado por meio de fotografias, como forma de expor a qualidade e
experiência profissional do candidato direcionado a uma atividade.
É imprescindível que os trabalhos sejam de autoria do candidato.
O candidato deverá apresentar portfólio impresso no dia da entrevista
previamente agendada.
Deverá conter os seguintes itens:
a) Apresentação (Breve descrição do produto ou serviço);
b) Formação Profissional;
c) Experiência Profissional na área relacionado ao produto ou serviço,
correspondente ao curso;
d) Descrição do produto/serviço ou informações sobre o processo de
criação/produção;
e) Os trabalhos poderão ser organizados nas seguintes formas: Ordem
cronológica, ou Por categorias ou Por tema.
Serão avaliados os seguintes critérios:
CRITÉRIOS OBSERVADOS
Apresentação do Portfólio.
Originalidade.
Regionalidade.
Qualidade das fotos.
Descrição do processo de criação/produção.
TOTAL

PONTUAÇÃO
1,0
2,0
2,0
2,0
3,0
10,0

Neste critério o candidato deverá obter nota igual ou superior a 6 (seis)
pontos.
A nota final desta etapa será somada as notas da entrevista + portfólio,
totalizam a nota máxima de 20 (vinte) pontos, conforme os critérios
estabelecidos acima.
Será considerado APTO a contratação, o candidato que obtiver Nota Fi n a l
igual ou superior a 12 (doze) pontos.

ANEXO IV (RETIFICADO) – AVALIAÇÃO DIDÁTICO-PRÁTICA
ATIVIDADE

DEMANDANTE/
SOLICITANTE

DESCRIÇÃO
1. ENTREVISTA
O Coordenador do Curso/Projeto ou Gerente/Representante do Cetam
será o responsável pela entrevista.
A entrevista será agendada com 48 horas de antecedência.
O candidato deverá comparecer com uma hora de antecedên cia no
local marcado. Caso o candidato não compareça na hora e local
marcado será eliminado.
A entrevista terá duração mínima de 30 a 40 minutos.
Cabe ao entrevistador a elaboração de um roteiro de entrevista onde
serão avaliados os critérios:
CRITÉRIOS OBSERVADOS
Apresentação pessoal
Comunicação
Conhecimentos Técnicos durante a demonstração
do serviço
Postura Profissional
TOTAL

PONTUAÇÃO
2,0
2,0
3,0
3,0
10,0

Neste critério o candidato deverá obter nota igual ou superior a 6 (seis)
pontos.
ENTREVISTA
+
DEMOSTRAÇÃO
DO SERVIÇO

CURSOS FIC
(quando se
aplicar)

2. DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO
(Se aplica a alguns cursos do eixo ambiente e saúde)
Nesta etapa o candidato realizara a demonstração do serviço,
relacionado ao curso pretendido.
Durante a realização da demonstração será avaliado, por meio de
roteiro elaborado pelo entrevistador, os seguintes critérios:
CRITÉRIOS OBSERVADOS
Habilidade durante a realização de determinado
procedimento.
Utiliza técnicas e métodos de maneira segura.
Domina o conhecimento dos novos produtos e
equipamentos voltados para a realização do serviço.
Domina as normas de segurança, higiene, sa ú d e e
preservação ambiental.
TOTAL

PONTUAÇÃO
3,0
2,0
3,0
2,0
10,0

Neste critério o candidato deverá obter nota igual ou superior a 6 (seis)
pontos.
A nota final desta etapa será somada as notas da entrevista + portfólio,
totalizam a nota máxima de 20 (vinte) pontos, conforme os critérios
estabelecidos acima.
Será considerado APTO a contratação, o candidato que obtiver Nota
Final igual ou superior a 12 (doze) pontos.

