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RELATO DE EXPERIÊNCIA  

(DIÁRIO DO ADMINISTRADOR POR ROBERT DENHRART) 

 

Seção I: Experiência exterior 

No período de março a julho de 2010 passei pela primeira experiência em concurso público. 

Primeira e única, até agora.  Concorri com outros 25 candidatos a uma vaga de Professor (de 

Informática) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IF-SC, Campus Araranguá. O concurso 

teve três etapas: prova objetiva, prova didática e análise de currículo. Obtive um resultado 

muito bom na prova objetiva (35 acertos em 40 questões) me levando a ficar em primeiro lugar 

nessa etapa. Para a segunda etapa foi sorteado o tema “Gestão da Tecnologia da Informação” 

para que os candidatos selecionados na etapa anterior preparassem uma aula de 15 minutos e 

apresentassem para uma banca composta por três pessoas. Essa era a principal etapa, pois 

valia metade da pontuação total (5,0). Obtive uma pontuação razoável nessa prova, embora 

tenha levado diversos tipos de recursos para a aula e tenha preparado uma boa aula. Dediquei-

me muito a preparar essa aula. Enfim, fiquei em primeiro lugar na classificação final, sendo 

nomeada em seguida. 

Seção II: Reflexões e generalizações (sobre experiência exterior) 

A prova didática (aula) é uma avaliação totalmente subjetiva por parte da banca. Eu 

considerava que a aula que eu tinha preparado pudesse ser digna de uma nota 8, no mínimo. O 

que foi bom para mim, não foi bom para a banca, ou para pelo menos um deles. O resultado de 

avaliações desse tipo surpreende, diferentemente da prova objetiva. Avaliações subjetivas 

deixam os candidatos inseguros e desconfiados de algumas tramas que ocorrem nos bastidores. 

Seção III: Experiência interior 

Foi um período de muita tensão, expectativa e angústia. Envolvi-me mais do que as pessoas 

geralmente se envolvem e se empenham em concursos públicos. Fiz dessa oportunidade uma 

obrigação. Vivi momentos tensos durante os estudos, a preparação e a execução das provas e 

vivi momentos de imensa alegria quando dos resultados. 

Seção IV: Reflexões e generalizações (sobre experiência interior) 

Minhas angústias, tensões e minhas alegrias são compreensíveis uma vez que um emprego em 

uma instituição pública federal é muito visado pela grande maioria das pessoas. No meu caso, 

mais desejado ainda, pois eu estava trabalhando em outra cidade (Criciúma), saindo de casa as 

06:45 e retornando as 23:30.  


