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Retificação 001 do Edital 41/2021, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021 

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 41/2021, de 
27 de Setembro de 2021. 
 

 
Onde se lê: 
6.2.1 - Os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos serão submetidos de forma presencial, 
em data estabelecida no cronograma (item 9), ao procedimento de heteroidentificação 
complementar de verificação da autodeclaração, por Comissão constituída pelo IFRS para este fim. 
 
Leia-se: 
6.2.1 - Os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos serão submetidos de forma online, em 
data estabelecida no cronograma (item 9), ao procedimento de heteroidentificação complementar 
de verificação da autodeclaração, por Comissão constituída pelo IFRS para este fim. O link da sala 
virtual será informado, por e-mail, diretamente aos candidatos que participarão do procedimento de 
heteroidentificação, conforme data prevista no cronograma. 
 

Onde se lê: 
8.3.2.1 Será disponibilizado computador e Datashow. 
 

Leia-se: 
8.3.2.1 Serão disponibilizados quadro branco e canetas/marcadores para quadro branco, computador 
e Datashow, entretanto, o IFRS não se responsabiliza por problemas relacionados a arquivos 
corrompidos, arquivos que não possam ser abertos ou outros problemas decorrentes em função de 
diferentes versões de software. 
 

Onde se lê: 
9.1 - O cronograma do processo seletivo encontra-se no quadro abaixo e também estará disponível 
na Unidade de Gestão de Pessoas do Campus: 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do Edital 27/09/2021 

Inscrições 28/09/2021 a 11/10/2021 

Publicação preliminar das inscrições homologadas e do 
resultado preliminar da prova de títulos  

19/10/2021 

Prazo para interposição de recurso contra a homologação 
preliminar de inscrições e resultado preliminar da prova de 
títulos  

20/10 e 21/10/2021 

Publicação da lista final de inscrições homologadas e do 22/10/2021 
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resultado final da prova de títulos 

Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas de 
desempenho didático, do tema das bancas da realização do 
procedimento de heteroidentificação, caso este último seja 
necessário 

22/10/2021 

Aplicação da prova de desempenho didático e realização do 
procedimento de heteroidentificação 

25/10 e 26/10/2021 

Divulgação dos resultados preliminares do procedimento de 
heteroidentificação, das provas de desempenho didático e do 
resultado preliminar do processo seletivo 

27/10/2021 

Prazo para interposição de recurso contra os resultados 
preliminares do procedimento de heteroidentificação, das 
provas de desempenho didático e do resultado preliminar do 
processo seletivo 

28/10 e 29/10/2021 

Divulgação do resultado dos recursos 01/11/2021 

Divulgação do resultado final/homologação 01/11/2021 

 
Leia-se: 
9.1 - O cronograma do processo seletivo encontra-se no quadro abaixo e também estará disponível 
na Unidade de Gestão de Pessoas do Campus: 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do Edital 27/09/2021 

Inscrições 28/09/2021 a 11/10/2021 

Publicação preliminar das inscrições homologadas e do 
resultado preliminar da prova de títulos  

19/10/2021 

Prazo para interposição de recurso contra a homologação 
preliminar de inscrições e resultado preliminar da prova de 
títulos  

20/10 e 21/10/2021 

Publicação da lista final de inscrições homologadas e do 
resultado final da prova de títulos 

22/10/2021 

Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas de 
desempenho didático, do tema das bancas da realização do 
procedimento de heteroidentificação, caso este último seja 
necessário 

22/10/2021 

Realização do procedimento de heteroidentificação 25/10/2021 

Aplicação da prova de desempenho didático 25/10 e 26/10/2021 

Divulgação do resultado preliminar do procedimento de 
heteroidentificação 

26/10/2021 

Divulgação do resultado preliminar das provas de 
desempenho didático e do resultado preliminar do processo 
seletivo 

27/10/2021 
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Prazo para interposição de recurso contra o resultado 
preliminar do procedimento de heteroidentificação 

27/10/2021 

Prazo para interposição de recurso contra os resultados 
preliminares das provas de desempenho didático e do 
resultado preliminar do processo seletivo 

28/10 e 29/10/2021 

Divulgação do resultado dos recursos 03/11/2021 

Divulgação do resultado final/homologação 03/11/2021 

 

Onde se lê: 
10.1 
b) ao resultado do Procedimento de Heteroidentificação complementar à autodeclaração, a ser 
protocolado no prazo de 2 (dois) dias após a divulgação do resultado. 
 

Leia-se: 
10.1 
b) ao resultado do Procedimento de Heteroidentificação complementar à autodeclaração, a ser 
protocolado no prazo de 1 (um) dia após a divulgação do resultado. 
 

 
Bento Gonçalves, 19 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro 

Diretor-Geral 

Portaria nº 148/2020 
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