
RETIFICAÇÃO nº 03 DO EDITAL 05 DE 18 DE MAIO DE 2020

A BANCA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR SUBSTITUTO DA ÁREA DE LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS E

PORTUGUÊS/LITERATURA referente ao EDITAL 05,
DE 18 DE maio DE 2020, torna público a divulgação da seguinte retificação:

Tendo em vista a pandemia da COVID-19 e atendendo ao Ofício 24/2020 do Gabinete
da Direção Geral do IFRS Campus Feliz — em consonância com a Portaria 288/2020 e
com  a  Portaria  376  de  28  de  maio  de  2020  (link:  https://ifrs.edu.br/wp-
content/uploads/2020/06/376_organiza-as-atividades-administrativas-e-define-as-
atividades-consideradas-essenciais-no-%C3%A2mbito-do-IFRS.pdf), ambas da Reitoria
—, a banca responsável  pelo Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de
Professor  Substituto  da  área de Letras  resolve  retificar  o  cronograma do Processo
Seletivo, bem como alguns itens do edital, consoante o exposto abaixo:

No item 3.4

ONDE SE LÊ:
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.

LEIA-SE:
b)  profissionais  que tiveram  contrato  anterior  vinculado à  Lei  8.745/93 encerrado há
menos de 24 (vinte e quatro) meses, em vista da revogação da Medida provisória nº
922/2020, não poderão ser contratados.

No item 5.1.3.2

ONDE SE LÊ:
5.1.3.2.   O  candidato  ministrará  uma aula,  com  duração  de  20  (vinte)  a  30  (trinta)
minutos, devendo enviar os três planos de aula, com os temas que constam no anexo
V deste edital,  para a vaga a qual concorre, com um dia de antecedência à data da
realização  da  prova  de  desempenho  didático  para  o  seguinte  e-mail:
substituto.letras@feliz.ifrs.edu.br. A banca de desempenho didático será realizada no
IFRS Campus Feliz, em data e horário segundo o anexo V deste Edital. O IFRS Campus
Feliz se localiza rua Princesa Isabel, n° 60, Bairro Vila Rica – Feliz, RS – CEP: 95770-
000, Fone (51) 3637-4420. Cada candidato observará um determinado horário para a
realização da prova de desempenho didático, o qual será publicado no site do Campus
(http://www.feliz.ifrs.edu.br/editais), bem como as salas em que se realizarão as bancas.
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LEIA-SE:
5.1.3.2.  O candidato ministrará uma aula, com duração de 10 (dez) a 20 (vinte) minutos,
devendo enviar os três planos de aula em arquivo PDF, com os temas que constam
no anexo V deste edital, para a vaga a qual concorre, com 24 horas de antecedência à
data  da  realização  da  prova  de  desempenho  didático  para  o  seguinte  e-mail:
substituto.letras@feliz.ifrs.edu.br. A banca de desempenho didático será realizada por
Webconferência, via aplicativo do Google Meet, em data e horário segundo o Anexo V
deste Edital.  Cada candidato observará um determinado horário para a realização da
prova  de  desempenho  didático,  o  qual  será  publicado  no  site  do  Campus
(http://www.feliz.ifrs.edu.br/editais).  O candidato  deverá ter uma conta do GMail  para
acessar a plataforma Google Meet. O link para a sala virtual será disponibilizado no dia
da publicação dos horários da prova de desempenho didático.

Observações: 

(1) Caso o candidato perca sua conexão com a internet durante a apresentação de sua aula,
devido à queda de conexão ou falta de energia elétrica, terá até 10 minutos para retomá-la.
Se, ainda assim, permanecer nessa situação, deverá encaminhar recurso (entre 27 e 28/8)
para  continuar  a  prova  dia  29/08/2020,  não  havendo,  a  partir  dessa  data,  outra
oportunidade para apresentar  sua aula.  Não se aceitará  recurso a respeito  do resultado
dessa nova oportunidade.  

(2)  Caso algum componente  da  banca  tenha  problemas  com sua  conexão de  internet,
aplica-se o tempo de 10 minutos de espera e, persistindo a falha, um membro suplente
assume seu lugar.

No item 5.1.3.3 

ONDE SE LÊ:
5.1.3.3. O candidato deverá comparecer na data e horário determinado para a realização
da prova de desempenho didático com máscara e portar  álcool  gel para higienizar
suas mãos na entrada e saída da sala.

LEIA-SE:
5.1.3.3. O candidato deverá comparecer na data e horário determinado para a realização
da prova de desempenho didático com máscara e portar  álcool  gel para higienizar
suas mãos na entrada e saída da sala.  REVOGADO

No item 5.1.3.4

ONDE SE LÊ:
5.1.3.4.  Todo candidato deverá apresentar documento de identificação atualizado com
foto ao entrar na sala.

LEIA-SE:
5.1.3.4.  Todo candidato deverá apresentar documento de identificação atualizado com
foto ao entrar na sala virtual do Google Meet.
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No item 5.1.3.5

ONDE SE LÊ:
5.1.3.5. Após identificar-se junto à banca, apresentando seu documento de identificação,
o  candidato fará  o  sorteio  de  um tema ao  qual  ministrará  sua  aula,  entre  os  três
estipulados no anexo V deste edital. Cabe ressaltar que, no envio dos planos de aula,
conforme o item 5.1.3.2, o candidato deverá enviar todos os planos de aula, ou seja,
aqueles  referentes aos três temas e que,  no dia  da prova de desempenho didática,
ministrará aquele que for sorteado antes do início da prova.

LEIA-SE:
5.1.3.5. Após identificar-se junto à banca, na sala virtual, apresentando seu documento
de identificação, o candidato acompanhará o sorteio digital do tema ao qual ministrará
sua aula, entre os três estipulados no anexo V deste edital. Cabe ressaltar que, no envio
dos planos de aula, conforme o item 5.1.3.2 RETIFICADO, o candidato deverá enviar
por e-mail, até às 24 horas do dia anterior à prova, todos os planos de aula, ou seja,
aqueles referentes aos três temas.

No item 5.1.3.6

ONDE SE LÊ:
Será  disponibilizado  computador  e  Datashow;  será  permitido  o  uso  de  flash  drive,
pendrive e/ou CD-Rom próprio(s) para uso de arquivos nele(s) contidos(s).

LEIA-SE:
Fica a cargo dos candidatos usar seu(s) próprio(s) arquivos e computador pessoal para
apresentar sua aula na sala virtual do Google Meet.

No item 6.1, na Retificação II

ONDE SE LÊ:
6.1 - O cronograma do processo seletivo encontra-se no quadro abaixo e também estará
disponível no site do Campus (http://www.feliz.ifrs.edu.br/editais).

ATIVIDADE DATA PREVISTA
Publicação do Edital de Abertura 18/05/2020
Inscrições Das  08h00  do  dia

19/05/2020  às  12h00  do
dia 01/06/2020

Publicação  preliminar  das  inscrições  homologadas  e
Resultado da Prova de Títulos

05/06/2020

Prazo  para  interposição  de  recurso  contra  a
Homologação Preliminar de Inscrições e Resultado da
Prova de Títulos

08/06/2020 a 10/06/2020

Publicação da lista final de inscrições homologadas 17/06/2020
Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas
de  desempenho Didático  e  do  tema no  site  do  IFRS
Campus Feliz.

A ser divulgado quando
do  retorno  das
atividades  presenciais
no IFRS Campus Feliz
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Aplicação das provas A ser divulgado quando
do  retorno  das
atividades  presenciais
no IFRS Campus Feliz

Divulgação do resultado preliminar A ser divulgado quando
do  retorno  das
atividades  presenciais
no IFRS Campus Feliz

Prazo para interposição de recurso contra o resultado
preliminar

A ser divulgado quando
do  retorno  das
atividades  presenciais
no IFRS Campus Feliz

Divulgação do resultado final A ser divulgado quando
do  retorno  das
atividades  presenciais
no IFRS Campus Feliz

LEIA-SE:

6.1 - O cronograma do processo seletivo encontra-se no quadro abaixo e também estará
disponível no site do Campus (http://www.feliz.ifrs.edu.br/editais).

ATIVIDADE DATA PREVISTA
Publicação do Edital de Abertura 18/05/2020
Inscrições Das  08h00  do  dia

19/05/2020  às  12h00  do
dia 01/06/2020

Publicação  preliminar  das  inscrições  homologadas  e
Resultado da Prova de Títulos

05/06/2020

Prazo  para  interposição  de  recurso  contra  a
Homologação Preliminar de Inscrições e Resultado da
Prova de Títulos

08/06/2020 a 10/06/2020

Publicação da lista final de inscrições homologadas 17/06/2020
Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas
de desempenho Didático no site do IFRS Campus Feliz.

19/08/2020

Aplicação das provas 24/08/2020,  em
plataforma  on-line,  via
Google Meet

Divulgação do resultado preliminar 26/08/2020
Prazo para interposição de recurso contra o resultado
preliminar

27 a 28/08/2020

Divulgação do resultado final 31/08/2020

Dessa forma,  os candidatos  classificados para a próxima etapa — prova didática  —
devem  estar  atentos ao  site  institucional  (link:  https://ifrs.edu.br/feliz/editais/editais-
2020/).

Marcelo Lima Calixto

Diretor-geral do campus Feliz do IFRS 
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