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DIVULGAÇÃO DA DATA E HORÁRIO DA APRESENTAÇÃO ORAL DO PLANO DE TRABALHO E
TRAJETÓRIA ACADÊMICA

EDITAL Nº 11, DE 11 DE MAIO DE 2022

A Comissão específcc pcrc o ccompcnhcmento do Editcl nº 11, de 11 de mcio de
2022  do  Processo  Seletio  Simplifccdo  pcrc  contrctcção  de  Professor  Visitcnte  pcrc  o
Projeto:  Implcntcção  dc  Especiclizcção  em  Rede  em  Administrcção  Públicc  no  IFRS;,
consttuídcs pelc Portcric nº 83, de 24 de mcio de 2022, em cumprimento co disposto no
item 8.1.5 do Editcl nº 11, de 11 de mcio de 2022 iem torncr públicc c cgendc, c dctc e
horário dc reclizcção dc Apresentcção orcl do Plcno de Trcbclho e Trcjetóric Accdêmicc nos
termos do item 8.1.3:

Projeto de Implantação da Especialização em Rede em Administração Pública no
IFRS

NOME DO CANDIDATO Dic Horc Obsericções
EDUARDO RECH 27/05/2022 15h00

GABRIEL ROBERTO DELLACASA LEVRINI ---- ---- Não ctendeu item 8.1.4

LUCIANA APARECIDA BARBIERI DA ROSA 27/05/2022 16h00

RAFAEL CESAR ILHA PINTO ---- ---- Não ctendeu item 8.1.4

Conforme  preiisto  no  editcl  no  item  8.  DO  PROCESSO  DE  AVALIAÇÃO  E
CLASSIFICAÇÃO

8.1.3 Apresentcção orcl do plcno de trcbclho.
8.1.3.1 Nc cpresentcção orcl o ccndidcto tcmbém deierá descreier suc trcjetóric

cccdêmicc.
8.1.3.2  A  dctc  e  horário  dc  cpresentcção  orcl  do  plcno  de  trcbclho  e  trcjetóric

cccdêmicc será informcdc conforme cronogrcmc (Anexo II) e terá duração de 30 minutos, e
será  reclizcdc  iic  web  conferêncic  que  será  cgendcdc  pelc  bcncc  com  o  ccndidcto  de
ccordo com o cronogrcmc. O ccndidcto receberá um coniite iic Agendc do Google com o
link pcrc ccesso c suc sclc de webconferêncic. 

8.1.3.3  Pcrc  c  reclizcção  dc  cpresentcção  orcl,  o  ccndidcto  deierá  dispor  de
computcdor com ccesso à internet,  câmerc, microfone, e-mcil  do Gmcil,  clém de outros
mctericis  que  julgcr  necessários  pcrc  c  suc  cpresentcção.  O  ccndidcto  deierá  estcr
conectcdo nc plctcformc indiccdc ncs instruções, no dic e horário.
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8.1.5 O horário dc Apresentcção Orcl, on-line, do Plcno de Trcbclho será publiccdo no site
do  Ccmpus,  de  ccordo  com  o  cronogrcmc  constcnte  no  Anexo  II,  dispondo  em  ordem
clfcbétcc os ccndidctos com inscrições homologcdcs e que eniicrcm o Plcno de Trcbclho
nos prczos deste Editcl.

8.1.5.1 É de exclusiic responscbilidcde dos ccndidctos consultcr c dctc e horário dc
reclizcção dc Apresentcção Orcl no endereço eletrônico do Ccmpus.

8.1.5.2 A dctc e horário pré-defnidos conforme cs especifccções deste Editcl não
poderão ser cltercdos por solicitcção do ccndidcto.
8.1.6 O link de acesso para a Apresentação Oral será enviado ao candidato via e-mail para
o endereço informado no momento da inscrição.
8.1.7 Serão cdmitdos 05 (cinco) minutos de tolerâncic no horário estcbelecido pcrc que o
ccndidcto ccesse c plctcformc Google Meet e inicie o processo dc Apresentcção Orcl.
8.1.8 É de inteirc e exclusiic responscbilidcde do ccndidcto dispor de ccesso à internet e dos
meios, tecnologics e equipcmentos necessários pcrc c Apresentcção Orcl nc plctcformc de
webconferêncic,  nc  qucl  o  ccndidcto  deierá  fczer  uso  de  microfone,  câmerc  e  dc
cpresentcção  de  telc  ou  jcnelc  do  seu  dispositio  pcrc  c  Apresentcção  Orcl,  sendo
obrigctóric c trcnsmissão dc suc imcgem durcnte c cpresentcção.
8.1.9 Serão concedidos 60 segundos cntes do início dc Apresentcção Orcl pcrc os ccndidctos
reclizcrem os testes de trcnsmissão de iídeo, áudio e compcrtlhcmento de cpresentcções,
considercndo que inicicdc c contcgem do tempo dc proic os membros dc  bcncc estão
impedidos de se dirigir cos ccndidctos.
8.2. O ccndidcto que entregcr c documentcção preiistc no item 4.6.8 (Plcno de Trcbclho),
mcs não compcrecer à cpresentcção orcl do plcno de trcbclho e trcjetóric cccdêmicc estcrá
elimincdo.
8.3. Ncs ducs etcpcs c bcncc ciclicdorc ctribuirá pontucção conforme fchcs de ciclicção
constcntes nos Anexos IV e VI deste Editcl.
8.3.1. A Comissão Específcc deierá ser compostc por 3 (três) membros doutores, podendo
um deles ser membro externo co IFRS. 
8.4.  Pcrc cnálise e ciclicção do currículo lctes será considercdc c produção cientfcc e
técnicc c pcrtr de 01 de jcneiro de 2017, conforme qucdros 2 e 3 do Anexo IV deste Editcl.

8.4.1. Pcrc ccndidctcs(os) que forcm benefciárics(os) de Licençc gestcnte ou Licençc
cdotcnte c pcrtr de 2017, será considercdo um cno c mcis nc ciclicção do Currículo Lctes
pcrc ccdc licençc. 

8.4.2. Não serão considercdos os ttulos ou publiccções obtdos cpós c inscrição ou
que não estejcm relccioncdos e comproicdos pelc documentcção.
8.5. Ao Currículo Lctes do(c) ccndidcto(c) será ctribuídc pontucção de 0 c 100 (zero c cem),
conforme fchc de ciclicção no Anexo IV deste Editcl.
8.6. À Aiclicção do plcno de trcbclho e cpresentcção orcl será ctribuídc pontucção de 0 c
100 (zero c cem), obtdc pelc médic critmétcc simples entre cs pontucções ctribuídcs pelos
membros dc Comissão Específcc, conforme fchc de ciclicção no Anexo VI deste Editcl.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

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

8.7.  A médic fncl  será obtdc ctrciés  dc médic critmétcc simples entre o resultcdo dc
pontucção do currículo Lctes e c  pontucção do plcno de trcbclho e cpresentcção orcl,
sendo cproicdo(c) o(c) ccndidcto(c) que obtier notc igucl ou superior c 60 (sessentc).

Vicmão-RS, 25 de mcio de 2022

Comissão Específca
Edital nº 11/2022

Portaria nº 83/2022


	EDUARDO RECH
	GABRIEL ROBERTO DELLACASA LEVRINI
	LUCIANA APARECIDA BARBIERI DA ROSA
	RAFAEL CESAR ILHA PINTO

