
 

 

 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - REITORIA  
 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 048/2015 – PORTARIA 011 
 
FLORIANÓPOLIS (SC), 25 DE JUNHO DE 2015. 

 
O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, nos termos da delegação de 
competência estabelecida no item 13.1 e seus subitens, do Edital em referência e de acordo com o 
disciplinado pelo item 5.11 e seus subitens, 
 
 
RESOLVE:  
 
 
Art. 1º INFORMAR aos candidatos o local em que se realizarão as provas de Desempenho Didático 
e os respectivos sorteios: 
 
UNIASSELVI - FAMEBLU – CAMPUS I 
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 385 
Salto Norte 
89065-000 Blumenau (SC)  
(Ao lado do Vale Auto Shopping) 
 
Art. 2º DEFINIR os procedimentos para os sorteios a serem realizados para as provas de 
Desempenho Didático, com segue: 
 

1. Diariamente, no período de 28 de junho de 2015 (domingo) a 10 de julho de 2015 (sexta-feira) 
serão realizados os sorteios no endereço indicado no Art. 1º, no Bloco C, a partir das 8 (oito) 
horas. 

2. Inicialmente será sorteada a ordem em que os candidatos farão as provas, para todos os dias 
de prova do cargo, retirando o número de ordem para o primeiro candidato da ordem 
alfabética até o último, sucessivamente, para todos os cargos como início de prova no dia 
subsequente. 

3. O coordenador do sorteio assinalará no campo específico da respectiva tabela, o número de 
ordem de cada candidato conforme sorteio, assinando a relação para arquivo e convidando 
um dos presentes a também assinar a respectiva relação.  

4. Encerrada esta etapa do sorteio, será sorteado, dentre os pontos do conteúdo programático, o 
ponto objeto da prova de Desempenho Didático para os candidatos que participam da prova 
no dia subsequente, sendo um único ponto por cargo. O coordenador inidicará este ponto em 
documento que assinará, convidando um dos presentes a também assinar o documento. 

5. Em havendo provas de um cargo em mais de um dia, a cada dia será sorteado um ponto, 
para as provas do dia seguinte, podendo haver repetição de ponto entre os diversos dias (não 
serão excluídos os pontos já sorteados). 

6. Diariamente, até as 15 horas, o IESES disponibilizará no site do concurso as informações dos 
sorteios realizados no período matutino. 

 
Art. 3º INFORMAR aos candidatos que as provas serão realizadas nos seguintes blocos da 
UNIASSELVI: 

• Período de 29.06 a 02.07.2015 – Bloco B 
• Dias 03 e 04.07.2015 – Bloco A 
• Dia 06.07.2015 – Bloco B 
• Período de 06 a 11.07.2015 – Bloco C 
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Florianópolis(SC), 25 de junho de 2015. 
 
 
(original assinado e arquivado) 
Prof. Gilson Luiz Leal de Meireles 
Coordenador do Concurso – IESES, em exercício 
 


