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RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 05, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 A BANCA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA ÁREA DE ENGENHARIA 
QUÍMICA referente ao Edital 05 de 12 de fevereiro de 2021, torna pública a divulgação 
da seguintes retificações: 
 
No item 5.1.2.2: 
 
ONDE SE LÊ: 
5.1.2.2. O candidato ministrará uma aula, com duração de 25 (vinte e cinto) a 35 (trinta 
e cinco) 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.engquimica@feliz.ifrs.edu.br. A banca de desempenho 
didático será realizada por Webconferência, via aplicativo do Google Meet, de acordo 
com o cronograma do item 6.1. 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 
documentado (entre 06 e 07/04/2021) para continuar a prova dia 08/04/2021, 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. 
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LEIA-SE: 
5.1.2.2. O candidato ministrará uma aula, com duração de 10 (dez) a 15 (quinze) 
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.engquimica@feliz.ifrs.edu.br. A banca de desempenho didático será 
realizada por Webconferência, via aplicativo do Google Meet, de acordo com o 
cronograma do item 6.1. 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 
documentado (entre 12 e 13/04/2021) para continuar a prova dia 14/04/2021, 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. 
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No item 6.1: 
 
ONDE SE LÊ: 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 
Publicação do Edital de Abertura 12/02/2021 
Inscrições 12/02/2021 a 12/03/2021 
Publicação preliminar das inscrições homologadas 19/03/2021 
Prazo para interposição de recurso contra a 
Homologação Preliminar de Inscrições 

22/03/21 a 23/03/2021 

Publicação da lista final de inscrições homologadas 25/03/2021 
Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas 
de desempenho Didático no site do IFRS Campus Feliz. 

25/03/2021 

Aplicação das provas 29/03/2021, 30/03/2021 e 
31/03/2021, em 
plataforma on-line, via 
Google Meet 

Divulgação do resultado preliminar 05/04/2021  
Prazo para interposição de recurso contra o resultado 
preliminar 

06/04/2021 a 07/04/2021 

Divulgação do resultado final 09/04/2021 
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ATIVIDADE DATA PREVISTA 
Publicação do Edital de Abertura 12/02/2021 
Inscrições 12/02/2021 a 12/03/2021 
Publicação preliminar das inscrições homologadas 19/03/2021 
Prazo para interposição de recurso contra a 
Homologação Preliminar de Inscrições 

22/03/21 a 25/03/2021 

Publicação da lista final de inscrições homologadas 26/03/2021 
Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas 
de desempenho Didático no site do IFRS Campus Feliz. 

26/03/2021 

Aplicação das provas 30/03/2021 a 09/04/2021, 
em plataforma on-line, via 
Google Meet 

Divulgação do resultado preliminar 09/04/2021  
Prazo para interposição de recurso contra o resultado 
preliminar 

12/04/2021 a 13/04/2021 

Divulgação do resultado final 15/04/2021 
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