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EDITAL Nº 023/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE 

(RETIFICAÇÃO) 

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

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 

8.745/93, Decreto 7.312/2010, Resolução IFRS nº 020/2019 e Resolução IFRS nº 080/2019, torna 

pública a presente RETIFICAÇÃO do Edital Campus Restinga nº 023/2022, nos termos que seguem: 

– No ANEXO II - CRONOGRAMA: 

ONDE SE LÊ: 

 

ATIVIDADE  DATA 
PREVISTA 

Publicação do Edital de Abertura  27/07/2022 

Período de Inscrições  27/07/2022 
a   

12/08/2022 

Publicação dos nomes dos componentes da(s) banca(s)  15/08/2022 

Publicação preliminar das inscrições homologadas  19/08/2022 

Prazo para interposição de recurso  e complementação da documentação 
referente a Homologação Preliminar  das Inscrições  

22 e 
23/08/2022 

Publicação da lista final de inscrições homologadas  26/08/2022 

Divulgação dos horários dos procedimentos de heteroidentificação para  os 
candidatos autodeclarados negros e das apresentações orais do plano  de 

trabalho e trajetória acadêmica 

26/08/2022 
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Envio por e-mail do link da webconferência para o procedimento 
de  heteroidentificação aos candidatos autodeclarados negros e para 
as  apresentações orais do plano de trabalho e trajetória acadêmica 

26/08/2022 

Apresentação oral do plano de trabalho e trajetória acadêmica 
e  Procedimento de heteroidentificação complementar da 
autodeclaração  dos candidatos negros (pretos e pardos) 

30/08 a 
02/09/2022 

Publicação do resultado preliminar relativo à avaliação do 
currículo  lattes/plano de trabalho e do resultado do procedimento 

de  heteroidentificação complementar da autodeclaração dos 
candidatos  negros (pretos e pardos) 

09/09/2022 

Prazo para interposição de recurso referente ao resultado 
preliminar  relativo à avaliação do currículo lattes/plano de trabalho e do 

resultado  do procedimento de heteroidentificação complementar 
da  autodeclaração dos candidatos negros (pretos e pardos) 

12 e 
13/09/2022 

Divulgação do resultado final  16/09/2022 

 

LEIA-SE:  

ATIVIDADE  DATA PREVISTA 

Publicação do Edital de Abertura  27/07/2022 

Período de Inscrições  27/07/2022   
a 

10/10/2022 

Publicação dos nomes dos componentes da(s) banca(s)  14/10/2022 

Publicação preliminar das inscrições homologadas  20/10/2022 
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Prazo para interposição de recurso  e complementação da 
documentação referente a Homologação Preliminar  das Inscrições  

21/10/2022 
a 

25/10/2022 

Publicação da lista final de inscrições homologadas  27/10/2022 

Divulgação dos horários dos procedimentos de heteroidentificação 
para  os candidatos autodeclarados negros e das apresentações orais do 

plano  de trabalho e trajetória acadêmica 

27/10/2022 

Envio por e-mail do link da webconferência para o procedimento 
de  heteroidentificação aos candidatos autodeclarados negros e 

para as  apresentações orais do plano de trabalho e trajetória 
acadêmica 

27/10/2022 

Apresentação oral do plano de trabalho e trajetória acadêmica 
e  Procedimento de heteroidentificação complementar da 
autodeclaração  dos candidatos negros (pretos e pardos) 

03/11/2022 a 
08/11/2022 
(conforme 

necessidade) 

Publicação do resultado preliminar relativo à avaliação do 
currículo  lattes/plano de trabalho e do resultado do procedimento 

de  heteroidentificação complementar da autodeclaração dos 
candidatos  negros (pretos e pardos) 

11/11/2022 

Prazo para interposição de recurso referente ao resultado 
preliminar  relativo à avaliação do currículo lattes/plano de trabalho e 
do resultado  do procedimento de heteroidentificação complementar 

da  autodeclaração dos candidatos negros (pretos e pardos) 

14/11/2022  
a  

16/11/2022 

Divulgação do resultado final  18/11/2022 

Porto Alegre, 11 de agosto de 2022. 
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