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        Retificação 001 do Edital 02/2022 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022 

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 02/2022, de 03 de Fevereiro de 2022. 

 
Onde se lê: 
1- DAS VAGAS PARA PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

Vagas 
(AC) 

Vagas
(PPP) 

Vagas 
(PcD**) 

CH 
semanal 

Área/Disciplina Requisito exigido  

1 - - 40 horas Matemática 
Graduação em Licenciatura Plena em 
Matemática 

- 1* - 20 horas Física 
Graduação em Licenciatura Plena em 
Física 

1 - - 20 horas 
Meio 

Ambiente 

Graduação em: Tecnologia em Gestão 
Ambiental, OU Bacharelado em 
Engenharia Ambiental, OU 
Bacharelado em Engenharia 
Ambiental e Sanitária, OU Licenciatura 
em Ciências Ambientais 

*A reserva de vaga PPP indica que está é, preferencialmente, destinada a candidatos autodeclarados 
e submetidos à etapa de heteroidentificação, entretanto, é possível que candidatos que não são 
autodeclarados também concorram à mesma. 
**Não haverá reserva imediata de cota para pessoas com deficiência, em função do quantitativo de 
vagas ofertadas. 

 
Leia-se: 
1- DAS VAGAS PARA PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

Vagas 
(AC) 

Vagas
(PPP) 

Vagas 
(PcD**) 

CH 
semanal 

Área/Disciplina Requisito exigido  

1 - - 40 horas Matemática 
Graduação em Licenciatura Plena em 
Matemática 

- 1* - 20 horas Física 
Graduação em Licenciatura Plena em 
Física 

1 - - 20 horas 
Meio 

Ambiente 

Graduação em: Tecnologia em Gestão 
Ambiental, OU Bacharelado em 
Gestão Ambiental, OU Bacharelado 
em Engenharia Ambiental, OU 
Bacharelado em Engenharia 
Ambiental e Sanitária, OU Licenciatura 
em Ciências Ambientais 

*A reserva de vaga PPP indica que está é, preferencialmente, destinada a candidatos autodeclarados 
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e submetidos à etapa de heteroidentificação, entretanto, é possível que candidatos que não são 
autodeclarados também concorram à mesma. 
**Não haverá reserva imediata de cota para pessoas com deficiência, em função do quantitativo de 
vagas ofertadas. 

 
Onde se lê: 
9 - DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  
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 03/02/2022 

Inscrições 03/02 a 16/02/2022 

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

18/02/2022 

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

21/02 e 22/02/2022 

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

24/02/2022 

Divulgação do tema da avaliação de desempenho didático e dos 
horários das bancas para o procedimento de heteroidentificação, 
caso este último seja necessário 

24/02/2022 

Envio do plano de aula e videoaula até às 18 h do dia 
28/02/2022 

Divulgação dos horários das entrevistas 02/03/2022 

Realização do procedimento de heteroidentificação 03/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar do procedimento de 
heteroidentificação 

04/03/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar 
do procedimento de heteroidentificação 

até 07/03/2022 

Entrevistas 08/03 e 09/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção 10/03/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar 
do processo de seleção 

11/03/2022 

Divulgação do resultado final do processo de seleção 14/03/2022 

 

 
Leia-se: 
9 - DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  
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 03/02/2022 

Inscrições 03/02 a 17/02/2022 
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Publicação preliminar das inscrições homologadas e do resultado 
preliminar da prova de títulos  

18/02/2022 

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

21/02 e 22/02/2022 

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

24/02/2022 

Divulgação do tema da avaliação de desempenho didático e dos 
horários das bancas para o procedimento de heteroidentificação, 
caso este último seja necessário 

24/02/2022 

Envio do plano de aula e videoaula até às 18 h do dia 
28/02/2022 

Divulgação dos horários das entrevistas 02/03/2022 

Realização do procedimento de heteroidentificação 03/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar do procedimento de 
heteroidentificação 

04/03/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar 
do procedimento de heteroidentificação 

até 07/03/2022 

Entrevistas 08/03 e 09/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção 10/03/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar 
do processo de seleção 

11/03/2022 

Divulgação do resultado final do processo de seleção 14/03/2022 

 

 
    Bento Gonçalves, 16 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

 
 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro 

Diretor Geral 

Portaria nº 148/2020 
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