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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 17, DE 01 DE JUNHO DE 2021 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(A) 

  
  

            O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS ERECHIM, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS), no uso de suas atribuições legais torna pública a 

retificação do EDITAL Nº 17, DE 01 DE JUNHO DE 2021, que trata do Processo Seletivo Simplificado 

para a Contratação de Estagiário(a). 

  

ONDE SE LÊ: 

4 – DA INSCRIÇÃO: 

4.1 – Período: de 01/06/2021 a 21/06/2021;  

4.2 – Prazo: O prazo de envio dos currículos será até o dia 21 de junho de 2021 às 17h. Currículos recebidos 
no dia 21/06/21, após este horário, não serão analisados. 
 

 LEIA-SE: 

4 – DA INSCRIÇÃO: 

4.1 – Período: de 01/06/2021 a 21/07/2021;  

4.2 – Prazo: O prazo de envio dos currículos será até o dia 21 de julho de 2021 às 17h. Currículos recebidos 
no dia 21/07/21, após este horário, não serão analisados. 
 

ONDE SE LÊ: 

9 - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

                               ATIVIDADE                     DATA PREVISTA 

Período de recebimento das inscrições 01/06/2021 até às 17h do dia 21/06/2021 

Homologação das inscrições 24/06/2021 

Período para envio da comprovação de 
experiência/conhecimentos, para Análise 
Curricular 

25/06/2021 até às 17h do dia 28/06/2021 



- Resultado da Análise Curricular 
- Convocação para as entrevistas  

01/07/2021 

- Procedimento de heteroidentificação 
complementar 

- Período recursal – procedimento de 
heteroidentificação complementar 

A definir – será realizado caso venha a ocorrer o 
efetivo preenchimento da vaga reservada ao 
candidato autodeclarado preto/pardo 

Entrevistas (via web conferência)* 02/07/2021 e 05/07/2021 

Resultado preliminar 08/07/2021 

 Período recursal – quanto ao resultado preliminar 09/07/2021 até às 17h do dia 12/07/2021  

 Resultado final 13/07/2021 

* Considerando que o IFRS está com as atividades presenciais suspensas em função da pandemia 
causada pelo novo Coronavírus, as entrevistas serão realizadas via web conferência. 
 
LEIA-SE: 

 

9 - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

                               ATIVIDADE                     DATA PREVISTA 

Período de recebimento das inscrições 01/06/2021 até às 17h do dia 21/07/2021 

Homologação das inscrições 26/07/2021 

Período para envio da comprovação de 
experiência/conhecimentos, para Análise 
Curricular 

27/07/2021 até às 17h do dia 28/07/2021 

- Resultado da Análise Curricular 
- Convocação para as entrevistas  

02/08/2021 

- Procedimento de heteroidentificação 
complementar 

- Período recursal – procedimento de 
heteroidentificação complementar 

A definir – será realizado caso venha a ocorrer o efetivo 
preenchimento da vaga reservada ao candidato 
autodeclarado preto/pardo 

Entrevistas (via web conferência)* 04/08/2021 e 05/08/2021 

Resultado preliminar 09/08/2021 

 Período recursal – quanto ao resultado preliminar10/08/2021 até às 17h do dia 11/08/2021  

 Resultado final 13/08/2021 



* Considerando que o IFRS está com as atividades presenciais suspensas em função da pandemia 
causada pelo novo Coronavírus, as entrevistas serão realizadas via web conferência. 
 
 
ONDE SE LÊ: 

10.2. O recurso quanto ao resultado preliminar final deverá ser elaborado no formulário disponível no 
Anexo III, assinado pelo candidato, digitalizado e enviado por meio do endereço eletrônico: 
rh@erechim.ifrs.edu.br, até às 17h do dia 12 de julho de 2021.  

 
LEIA-SE: 

10.2. O recurso quanto ao resultado preliminar final deverá ser elaborado no formulário disponível no 
Anexo III, assinado pelo candidato, digitalizado e enviado por meio do endereço eletrônico: 
rh@erechim.ifrs.edu.br, até às 17h do dia 11 de agosto de 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Angonesi Predebon 
Diretor – Geral 

IFRS- Campus Erechim 


