
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
 

 

COMUNICADO CAP-PRD Nº 19 DE 04 DE JUNHO DE 2018. 
 

Retificação do Edital nº 333 de 18 de maio de 2018. 
Onde se lê: 

Tabela 1 - Formação exigida: 

Área1 Habilitação mínima exigida2 

 Matemática  
 

 • Licenciatura em Matemática.  
 

 
 
Eletroeletrônica 
e Automação  

 

 • Graduação na área de Engenharia Elétrica ou Eletrotécnica ou 
Automação ou Eletrônica ou Controle e Automação ou 
Mecatrônica ou Instrumentação ou Telecomunicações;  

OU  
• Graduação na área de ciências exatas com pós-graduação em 

nível de especialização nos moldes da Resolução nº 1 de 8 de 
junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação nas áreas de 
Elétrica ou Eletrotécnica ou Automação ou Eletrônica ou Controle 
e Automação ou Mecatrônica ou Telecomunicações ou 
Instrumentação.  

 

 

Leia-se: 

Tabela 1 - Formação exigida: 

Área1 Habilitação mínima exigida2 
 

 Matemática  
 

• Licenciatura em Matemática; OU Licenciatura em Matemática 
com pós lato sensu em nível de especialização nos moldes da 
Resolução nº 1 de 8 de junho de 2007 do Conselho Nacional de 
Educação, em qualquer área; OU Licenciatura em Matemática 
com pós stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) em qualquer área. 

 

 
 
Eletroeletrônica 
e Automação  

 

• Graduação na área de Engenharia Elétrica ou Eletrotécnica ou 
Automação ou Eletrônica ou Controle e Automação ou 
Mecatrônica ou Instrumentação ou Telecomunicações; OU  

• Graduação na área de Engenharia Elétrica ou Eletrotécnica ou 
Automação ou Eletrônica ou Controle e Automação ou 
Mecatrônica ou Instrumentação ou Telecomunicações com pós 
lato sensu em nível de especialização nos moldes da Resolução 
nº 1 de 8 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação, 
em qualquer área; OU 

• Graduação na área de Engenharia Elétrica ou Eletrotécnica ou 
Automação ou Eletrônica ou Controle e Automação ou 

                                                 
1 A área de conhecimento, conforme tabela da CAPES. 
2 Os comprovantes dos títulos deverão estar de acordo com o exigido nas legislações 
vigentes. 
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Mecatrônica ou Instrumentação ou Telecomunicações com pós 
stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) em qualquer área. 

• Graduação na área de ciências exatas com pós-graduação em 
nível de especialização nos moldes da Resolução nº 1 de 8 de 
junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação nas áreas de 
Elétrica ou Eletrotécnica ou Automação ou Eletrônica ou Controle 
e Automação ou Mecatrônica ou Telecomunicações ou 
Instrumentação. OU  

• Graduação na área de ciências exatas com pós-graduação em 
stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) nas áreas de Elétrica ou 
Eletrotécnica ou Automação ou Eletrônica ou Controle e 
Automação ou Mecatrônica ou Telecomunicações ou 
Instrumentação. 

 

 

DA PROVA DE DESEMPENHO 
Onde se lê: 

4.4 O candidato deverá escolher um dos temas, elaborar um Plano de Aula 

e apresentá-lo no dia da banca, impresso, em três vias (a expensas do 

candidato). O candidato será avaliado conforme Tabela 4. 

Leia-se: 

"4.4 O candidato deverá escolher um dos temas, elaborar um Plano de Aula 

em Língua Portuguesa e apresentá-lo no dia da banca, impresso, em três vias 

(a expensas do candidato). O candidato será avaliado conforme Tabela 4." 

"4.4.1 Especificamente para a área de Letras: Português/Espanhol ou 

Português /Libras, caso o tema escolhido seja “Mecanismos de análise de obra 

literária”, a aula deverá ser ministrada em língua portuguesa, e o candidato será 

submetido à entrevista em Língua Espanhola ou Libras (dependendo da 

formação comprovada no ato da inscrição). Caso o tema escolhido seja “Ensino 

e uso das expressões faciais e corporais na produção linguística em Libras”, a 

aula deverá ser ministrada na Língua Brasileira de Sinais (Libras), e o candidato 

será submetido à entrevista em Língua Portuguesa. Caso o tema escolhido seja 

“Ensino e uso do sistema fonético do espanhol”, a aula deverá ser ministrada em 

Língua Espanhola, e o candidato será submetido à entrevista em Língua 

Portuguesa." 

        Ligia Porto Alexandre 


