
 
EDITAL Nº 09, DE12 de Março de 2020. 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 
 

 O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS BENTO GONÇALVES, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o 
disposto na Lei Nº 8.745/93, torna pública a retificação  do Edital 008/2020, de 28 de fevereiro de 2020. 
 
Onde lê-se : 
3.4 – Não poderão ser contratados: 
a) profissionais que ocupem cargo efetivo pertencente às carreiras do magistério federal superior e/ou 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico de que tratam as Leis nº. 7.596/87, 11.784/2008 e 12.772/2012, 
mesmo que se encontrem licenciados; 
b) profissionais que tiveram contrato anterior vinculado à Lei 8.745/93 encerrado há menos de 24 (vinte 
e quatro) meses; 
 
 
leia-se : 
3.4 – Não poderão ser contratados: 
a) profissionais que ocupem cargo efetivo pertencente às carreiras do magistério federal superior e/ou 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico de que tratam as Leis nº. 7.596/87, 11.784/2008 e 12.772/2012, 
mesmo que se encontrem licenciados; 
b) profissionais que tiveram contrato anterior vinculado à Lei 8.745/93 encerrado há menos de 24 (vinte 
e quatro) meses, exceto nas hipóteses em que a contratação seja precedida de processo seletivo 
simplificado de provas ou de provas e títulos, conforme previsto na Medida provisória nº 922/2020 
 
 
onde lê-se: 
6.1 - O cronograma do processo seletivo encontra-se no quadro conforme segue e também estará 
disponível na Unidade de Gestão de Pessoas do Campus: 
 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do Edital de Abertura 28/02/2020 

Inscrições* 28/02/2020 a 12/03/2020* 

Publicação preliminar das inscrições homologadas 12/03/2020 

Prazo para interposição de recurso contra a Homologação Preliminar 
de Inscrições 

13/03/2020 

Publicação da lista final de inscrições homologadas 16/03/2020 

Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos 16/03/2020 

Resultado Final Prova de Títulos 18/03/2020 

Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas de 
desempenho Didático, do tema das referidas bancas e o resultado da 
prova de títulos. 

19/03/2020 

Aplicação da Prova de Desempenho Didático 20/03/2020 

Divulgação do resultado preliminar 23/03/2020 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar 24/03/2020 

Divulgação do resultado final 25/03/2020 

  
*Para inscrições por correspondência, a data limite para postagem é 09/03/2020. 
 
 
Leia-se: 
6.1 - O cronograma do processo seletivo encontra-se no quadro conforme segue e também estará 
disponível na Unidade de Gestão de Pessoas do Campus: 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 

CAMPUS BENTO GONÇALVES 

 

 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do Edital de Abertura 28/02/2020 

Inscrições* 28/02/2020 a 12/03/2020* 

Publicação preliminar das inscrições homologadas 13/03/2020 

Prazo para interposição de recurso contra a Homologação Preliminar 
de Inscrições 

16/03/2020 

Publicação da lista final de inscrições homologadas 17/03/2020 

Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos 17/03/2020 

Recurso à prova de Título 18/03/2020 

Resultado Final Prova de Títulos 19/03/2020 

Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas de 
desempenho Didático, do tema das referidas bancas e o resultado da 
prova de títulos. 

20/03/2020 

Aplicação da Prova de Desempenho Didático 27/03/2020 

Divulgação do resultado preliminar 30/03/2020 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar 31/032020 

Divulgação do resultado final 01/04/2020 

 
 
 
 

 
 
 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro 
Diretor-Geral 

Portaria nº 148/2020 


