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RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 04, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019. 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR  

SUBSTITUTO 
 
 

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO CAMPUS VIAMÃO, DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei Nº 8.745/93, torna pública a presente 
RETIFICAÇÃO do cronograma de acordo com o Edital nº 04, de 04 de FEVEREIRO de 
2019 – Processo Seletivo Simplificado 
 

6 - DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 
 

6.1 - O cronograma do processo seletivo encontra-se no quadro abaixo e também estará 

disponível na Unidade de Gestão de Pessoas do Campus: 

 

ONDE LÊ-SE 
 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do Edital de Abertura 04/02/2019 
Inscrições 05/02/2019 a 08/02/2019, até 
 às 14h 

Publicação preliminar das inscrições homologadas (no site) 08/02/2019 
Prazo para interposição de recurso contra a Homologação 11/02/2019, até às 15h 
Preliminar de Inscrições (por e-mail)  

Publicação da lista final de inscrições homologadas (no site) 11/02/2019 
Análise dos títulos, divulgação dos selecionados para as bancas 13/02/2019 
de desempenho Didático, dos horários dos agendamentos das  

bancas de desempenho Didático e do tema das referidas bancas  

(no site)  

Prazo  para  interposição  de  recurso  contra  a  análise  dos 14/02/2019, até às 15h 
títulos(por e-mail)  

Divulgação das decisões dos recursos sobre a análise dos títulos 14/02/2019 
e consolidação das bancas de desempenho didático (no site)  

Aplicação das provas (bancas de desempenho didático) 20/02/2019 

Divulgação do resultado preliminar (no site) 20/02/2019 
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar 21/02/2019, até às 15h 
(por e-mail)  

Divulgação do resultado final 21/02/2019 

 
LEIA-SE 
 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do Edital de Abertura 04/02/2019 
Inscrições 05/02/2019 a 08/02/2019, até 
 às 14h 

Publicação preliminar das inscrições homologadas (no site) 08/02/2019 
Prazo para interposição de recurso contra a Homologação 11/02/2019, até às 15h 
Preliminar de Inscrições (por e-mail)  

Publicação da lista final de inscrições homologadas (no site) 11/02/2019 
Análise dos títulos, divulgação dos selecionados para as bancas 13/02/2019 
de desempenho Didático, dos horários dos agendamentos das  

bancas de desempenho Didático e do tema das referidas bancas  

(no site)  

Prazo para interposição de Vrecurso  contra  a  análise  dos 14/02/2019, até às 15h 



Títulos (por e-mail)  

Divulgação das decisões dos recursos sobre a análise dos títulos 14/02/2019 
e consolidação das bancas de desempenho didático (no site)  

Aplicação das provas (bancas de desempenho didático) 21/02/2019 
Divulgação do resultado preliminar (no site) 21/02/2019 
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar 22/02/2019, até às 15h 
(por e-mail)  

Divulgação do resultado final 22/02/2019 
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