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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 021, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020. 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 

 
No Edital nº 021, de 30 de setembro de 2020, publicado no sítio eletrônico 
https://ifrs.edu.br/vacaria/wp-content/uploads/sites/15/2020/09/Edital-no-21-2020.pdf 
 
Onde se lê: 
 
6.1 - O cronograma do processo seletivo encontra-se no quadro abaixo e também estará 
disponível na Unidade de Gestão de Pessoas do Campus: 
 
 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 
Publicação do Edital de Abertura 30/09/2020 
Inscrições (online) 01/10/2020 a 14/10/2020 
Publicação preliminar das inscrições homologadas 16/10/2020 
Prazo para interposição de recurso contra a Homologação 
Preliminar de Inscrições 

20/10/2020 

Publicação da lista final de inscrições homologadas 21/10/2020 
Publicação da classificação dos candidatos quanto à análise da 
prova de títulos 

23/10/2020 

Divulgação do tema para a prova de desempenho didático 23/10/2020 
Prazo para a interposição de recurso contra a classificação dos 
candidatos quanto à análise da prova de títulos 

27/10/2020 

Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas de 
Desempenho Didático online 

28/10/2020 

Aplicação das provas de desempenho didático online 02/11/2020 e 03/11/2020 
Divulgação do resultado preliminar da prova de desempenho 
didático 

04/11/2020 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado 
preliminar 

06/11/2020 

Divulgação do resultado final 09/11/2020 
* Considerando que o IFRS está com as atividades suspensas em função da Pandemia acusada 
pelo novo Coronavírus, o cronograma poderá sofrer ajustes. 
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6.1 - O cronograma do processo seletivo encontra-se no quadro abaixo e também estará 
disponível na Unidade de Gestão de Pessoas do Campus: 
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ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do Edital de Abertura 30/09/2020 
Inscrições (online) 01/10/2020 a 14/10/2020 
Publicação preliminar das inscrições homologadas 16/10/2020 
Prazo para interposição de recurso contra a Homologação 
Preliminar de Inscrições 

20/10/2020 

Publicação da lista final de inscrições homologadas 21/10/2020 
Publicação da classificação dos candidatos quanto à análise da 
prova de títulos 

23/10/2020 

Divulgação do tema para a prova de desempenho didático 23/10/2020 
Prazo para a interposição de recurso contra a classificação dos 
candidatos quanto à análise da prova de títulos 

27/10/2020 

Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas de 
Desempenho Didático online 

28/10/2020 

Aplicação das provas de desempenho didático online 09/11/2020 e 10/11/2020 
Divulgação do resultado preliminar da prova de desempenho 
didático 

11/11/2020 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado 
preliminar 

13/11/2020 

Divulgação do resultado final 16/11/2020 
* Considerando que o IFRS está com as atividades suspensas em função da Pandemia acusada 
pelo novo Coronavírus, o cronograma poderá sofrer ajustes. 
 
 

 
Vacaria, 16 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gilberto Luíz Putti 
Diretor - Geral 
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