
 
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

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

RETIFICAÇÃO 
 
No Edital nº 08, de 11 de março 2022, publicado no sítio eletrônico 
https://ifrs.edu.br/vacaria/wp-content/uploads/sites/15/2022/03/Edital-08-22.pdf  
 
Onde se lê: 
 
9 - DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  
 
9.1 - 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 14/03/2022 
Inscrições 14/03/2022 a 

25/03/2022 
Publicação preliminar das inscrições homologadas e 
Resultado da Prova de Títulos  

28/03/2022 

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

29/03/2022 

Publicação da lista final de inscrições homologadas 30/03/2022 
Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas de 
desempenho didático, do tema das bancas e da prova de 
títulos. 

30/03/2022 

Aplicação da prova de desempenho didático 01/04/2022 
Divulgação do resultado preliminar das prova 04/04/2022 
Realização do procedimento de heteroidentificação 01/04/2022 
Divulgação do resultado do procedimento de 
heteroidentificação 

05/04/2022  

Prazo para interposição de recurso do resultado preliminar 
das provas e do procedimento de heteroidentificação 

06/04/2022 

Divulgação do resultado dos recursos 07/04/2022 
Divulgação do resultado final/homologação 07/04/2022 

 
Leia-se: 

9 - DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  
 
9.1 - 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 



 
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Publicação do Edital de Abertura 14/03/2022 
Inscrições 14/03/2022 a 

25/03/2022 
Publicação preliminar das inscrições homologadas e 
Resultado da Prova de Títulos  

28/03/2022 

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

29/03/2022 

Publicação da lista final de inscrições homologadas 30/03/2022 
Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas de 
desempenho didático, do tema das bancas e da prova de 
títulos. 

30/03/2022 

Aplicação da prova de desempenho didático 04/04/2022 
Divulgação do resultado preliminar das prova 04/04/2022 
Realização do procedimento de heteroidentificação 01/04/2022 
Divulgação do resultado do procedimento de 
heteroidentificação 

04/04/2022  

Prazo para interposição de recurso do resultado preliminar 
das provas e do procedimento de heteroidentificação 

05/04/2022 

Divulgação do resultado dos recursos 06/04/2022 
Divulgação do resultado final/homologação 06/04/2022 

 
Vacaria, 30 de março de 2022. 

 

 

 

Gilberto Luíz Putti 
Diretor - Geral 
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