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CRONOGRAMA

CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS NÃO LICENCIADOS

Data/Período  

27/05/22 Publicação do Edital.

27/05/22 a 12/06/22 Período de Inscrições
INSCRIÇÃO

27/05/22 a 12/06/22 Período para solicitação de atendimento ou condição especial 
para 
Lactantes.

14/06/22 Divulgação da Lista Preliminar das/dos candidatas/candidatos 
homologadas/homologados.

15/06/22 a 16/06/22 Recurso quanto a não homologação da inscrição.

17/06/22 Divulgação da Lista 
homologadas/homologados.

20/06/22 Produção escrita (Local a ser informado no site 
https://ifrs.edu.br/riogrande/
Formação Pedagógica

24/06/22 

(a partir das 14h) 

Publicação da Classificação Geral e Aprovados em 

24/06/22 

(a partir das 14h) 

Publicação da 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) e 
indígenas 
verificação étnico

25/06/22 a 28/06/22 Envio da documentação das/dos candidatas/candidatos 
aprovadas/aprovados em 
matrícula. A/O candidata/candidato deverá encaminhar a 
documentação para o link a ser disponibilizado no site 
https://ifrs.edu.br/riogrande/
Formação Pedagógica.

27/06/22 a 29/06/22 Período de realização das comissões de heteroidentificação 
para as/os candidatas/candidatos autodeclarados 
negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) ou in dígenas 
aprovadas/aprovados em primeira chamada
candidata/candidato deve
que deverá comparecer, conforme publicação prevista para o dia 
24/06/22.
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CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO  

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS NÃO LICENCIADOS

Evento  

Publicação do Edital. 

Período de Inscrições on line pelo link: FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO 

Período para solicitação de atendimento ou condição especial 
para realização da prova para Pessoas com Deficiência e 
Lactantes. 

Divulgação da Lista Preliminar das/dos candidatas/candidatos 
homologadas/homologados. 

Recurso quanto a não homologação da inscrição.

Divulgação da Lista Final das/dos candidatas/candidatos 
homologadas/homologados. 

Produção escrita (Local a ser informado no site 
https://ifrs.edu.br/riogrande/ no item Processo seletivo 
Formação Pedagógica ). 

Publicação da Classificação Geral e Aprovados em 

Publicação da chamada às/aos  candidatas/candidatos 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) e 
indígenas aprovadas/aprovados em primeira chamada
verificação étnico-racial nas comissões de heteroidentificação.

Envio da documentação das/dos candidatas/candidatos 
aprovadas/aprovados em Primeira Chamada  
matrícula. A/O candidata/candidato deverá encaminhar a 
documentação para o link a ser disponibilizado no site 
https://ifrs.edu.br/riogrande/ no item Processo Seletivo 
Formação Pedagógica.  

Período de realização das comissões de heteroidentificação 
para as/os candidatas/candidatos autodeclarados 
negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) ou in dígenas 
aprovadas/aprovados em primeira chamada
candidata/candidato deverá observar a data, horário e local em 
que deverá comparecer, conforme publicação prevista para o dia 
24/06/22. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  

de.ifrs.edu.br  

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS NÃO LICENCIADOS  

FORMULÁRIO DE 

Período para solicitação de atendimento ou condição especial 
realização da prova para Pessoas com Deficiência e 

Divulgação da Lista Preliminar das/dos candidatas/candidatos 

Recurso quanto a não homologação da inscrição. 

Final das/dos candidatas/candidatos 

Produção escrita (Local a ser informado no site 
Processo seletivo 

Publicação da Classificação Geral e Aprovados em 1ª Chamada.  

candidatas/candidatos 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) e 

primeira chamada  para a 
racial nas comissões de heteroidentificação. 

Envio da documentação das/dos candidatas/candidatos 
 para efetivação da 

matrícula. A/O candidata/candidato deverá encaminhar a 
documentação para o link a ser disponibilizado no site 

Processo Seletivo 

Período de realização das comissões de heteroidentificação 
para as/os candidatas/candidatos autodeclarados 
negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) ou in dígenas 
aprovadas/aprovados em primeira chamada . A/O 

rá observar a data, horário e local em 
que deverá comparecer, conforme publicação prevista para o dia 
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30/06/22 

(a partir das 18h) 

Publicação do resultado preliminar das comissões de 
heteroidentificação 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 
pardas/pardos) ou indígenas aprovadas/aprovados em 
primeira chamada.

1ª/07/22 a 03/07/22 Interposição online de recursos quanto ao resultado das 
comissões de heteroidentificação 
candidatas/candidato
(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 
aprovadas/aprovados em primeira chamada.

04/07/22 

(a partir das 10h) 

Publicação do resultado final das comissões de 
heteroidentificação 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 
pardas/pardos) ou indígenas aprovadas/aprovados em 
primeira chamada.

06/07/22 

(a partir das 18h) 

Publicação do resultado preliminar da matrícula em 
Chamada

07/07/22 Recurso ao indeferimento da 
eventual complementação da documentação.

11/07/22 

(a partir das18h) 

Publicação do resultado final das matrículas em 
Chamada.

12/07/22 

(a partir das 18h) 

Publicação da 

12/07/2022 

(a partir das 18h) 

Publicação da 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) e 
indígenas convocadas/convocados para a 
para a verificação étnico racial nas comissões de 
heteroidentificação.

13/07/22 a 14/07/22 Envio da documentação para a 
candidata/candidato deverá encaminhar a documentação a partir 
do link que será disponibilizado no site 
https://ifrs.edu.br/riogrande/
Formação Pedagógica.

13/07/22 a 14/07/22 Realização das comissões de heteroidentificação 
candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 
(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 
convocadas/convocados para a Chamada Pública.
candidata/candidato deverá observar a datas, horário e local em 
que deverá comparecer, conforme publicação prevista para o dia 
12/07/2022.
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Publicação do resultado preliminar das comissões de 
heteroidentificação para as/os candidatas/candidatos 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 
pardas/pardos) ou indígenas aprovadas/aprovados em 
primeira chamada.  

Interposição online de recursos quanto ao resultado das 
comissões de heteroidentificação para as/os 
candidatas/candidato s autodeclarados negras/negros 
(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 
aprovadas/aprovados em primeira chamada.

Publicação do resultado final das comissões de 
heteroidentificação para as/os candidatas/candidatos 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 
pardas/pardos) ou indígenas aprovadas/aprovados em 
primeira chamada.  

Publicação do resultado preliminar da matrícula em 
Chamada . 

Recurso ao indeferimento da matrícula em Primeira Chamada 
eventual complementação da documentação. 

Publicação do resultado final das matrículas em 
Chamada.  

Publicação da Chamada Pública.  

Publicação da chamada às/aos  candidatas/candidatos 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) e 
indígenas convocadas/convocados para a Chamada Pública
para a verificação étnico racial nas comissões de 
heteroidentificação. 

Envio da documentação para a Chamada Pública.
candidata/candidato deverá encaminhar a documentação a partir 
do link que será disponibilizado no site 
https://ifrs.edu.br/riogrande/no item Process o Seletivo 
Formação Pedagógica. . 

Realização das comissões de heteroidentificação 
candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 
(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 
convocadas/convocados para a Chamada Pública.
candidata/candidato deverá observar a datas, horário e local em 
que deverá comparecer, conforme publicação prevista para o dia 
12/07/2022. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  

de.ifrs.edu.br  

Publicação do resultado preliminar das comissões de 
para as/os candidatas/candidatos 

autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 
pardas/pardos) ou indígenas aprovadas/aprovados em 

Interposição online de recursos quanto ao resultado das 

s autodeclarados negras/negros 
(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 
aprovadas/aprovados em primeira chamada.  

Publicação do resultado final das comissões de 
para as/os candidatas/candidatos 

autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 
pardas/pardos) ou indígenas aprovadas/aprovados em 

Publicação do resultado preliminar da matrícula em Primeira 

Primeira Chamada e 
 

Publicação do resultado final das matrículas em Primeira 

candidatas/candidatos 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) e 

Chamada Pública  
para a verificação étnico racial nas comissões de 

Chamada Pública.  A/O 
candidata/candidato deverá encaminhar a documentação a partir 

o Seletivo 

Realização das comissões de heteroidentificação para as/os 
candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 
(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 
convocadas/convocados para a Chamada Pública.  A/O 
candidata/candidato deverá observar a datas, horário e local em 
que deverá comparecer, conforme publicação prevista para o dia 
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15/07/22 

(a partir das 18h) 

Publicação do resultado preliminar das comissões de 
heteroidentificação 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 
pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados p ara 
a Chamada Pública.

16/07/22 a 17/07/22 Interposição online de recursos quanto ao resultado das 
comissões de heteroidentificação 
candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 
(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 
convocadas/convocados para a Chamada Pública.

18/07/22 

(a partir das 10h) 

Publicação do resultado final das comissões de 
heteroidentificação para as/os candidatas/candidatos 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) 
ou indígenas 
Pública.

Até 25/07/22 Publicação do resultado final da matrícula na 
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Publicação do resultado preliminar das comissões de 
heteroidentificação para as/os candidatas/candidatos 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 
pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados p ara 
a Chamada Pública.  

Interposição online de recursos quanto ao resultado das 
comissões de heteroidentificação para as/os 
candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 
(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 
convocadas/convocados para a Chamada Pública.

Publicação do resultado final das comissões de 
heteroidentificação para as/os candidatas/candidatos 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) 
ou indígenas convocadas/convocados para a Chamada 
Pública.  

Publicação do resultado final da matrícula na Chamada Pública.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  

de.ifrs.edu.br  

Publicação do resultado preliminar das comissões de 
candidatas/candidatos 

autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e 
pardas/pardos) ou indígenas convocadas/convocados p ara 

Interposição online de recursos quanto ao resultado das 

candidatas/candidatos autodeclarados negras/negros 
(pretas/pretos e pardas/pardos) ou indígenas 
convocadas/convocados para a Chamada Pública.  

Publicação do resultado final das comissões de 
heteroidentificação para as/os candidatas/candidatos 
autodeclarados negras/negros (pretas/pretos e pardas/pardos) 

convocadas/convocados para a Chamada 

Chamada Pública.  


