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IFRS anuncia retificação em Concurso para Professor e 

mantém outro inalterado 

Algumas áreas do certame para docentes terão as Provas Objetivas reaplicadas em 

nova data. 

 

Por meio de publicação divulgada no Diário Oficial da União, desta sexta-feira 8 de 

setembro de 2017, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

(IFRS), anuncia alteração em um dos editais de seus Concursos para Professor da Carreira do 

Magistério e mantém o edital do certame para funções Técnico-Administrativas inalterado. 

No edital de nº 19/2016, as Provas Objetivas para as áreas de Biologia, Zoologia e 

Engenharia de Alimentos serão reaplicadas na data provável de 29 de outubro de 2017 nos 

Campi de Bento Gonçalves e Erechim. Vale ressaltar que só poderão participar os candidatos 

que compareceram à prova no dia 11 de dezembro de 2016. 

Todos os detalhes e mais informações, você obtém acessando os editais disponíveis em 

nossa página eletrônica para consulta. 

Há vagas nos Campi de Alvorada; Canoas; Caxias do Sul; Erechim; Farroupilha; Feliz; 

Ibirubá; Osório; Reitoria (Bento Gonçalves); Restinga; Rio Grande; Rolante; Sertão; Vacaria; 

Veranópolis e Viamão. 

O Concurso de nº 18/2016, tem vagas para profissionais de nível médio e superior nas 

funções de Técnico em Agropecuária (2), Arquivista (1), Médico área Clínica (1) e Médico 

Veterinário (1). 

Já o edital de nº 19/2016, dispõe de vagas para Professores nas áreas de Administração 

(11), Finanças (2), Produção (1), Agronomia (3), Artes (3), Biologia (5), Botânica (2), Zoologia (2), 

Contabilidade (2), Cuidado Integral em Saúde (1), Economia (1), Educação Física (7), 

Enfermagem (1), Engenharia de Alimentos (1), Engenharia de Materiais (1), Engenharia de 

http://www.ifrs.edu.br/site/


Produção (3), Engenharia Mecânica/ Mecânica Geral/ Vibrações e Mecanismos (2), Engenharia 

Química (2), Física (10), Geografia (2), História (5), Informática Geral (2), Arquitetura de 

Computadores e Redes de Computadores (1), Banco de Dados e Programação Web (3), 

Hardware/ Redes de Computadores/ Manutenção e Suporte de Computadores/ Sistemas 

Operacionais/ Segurança (2), Letras Português/ Espanhol (6), Letras Português/ Inglês (6), Letras 

Português/ Libras (2), Matemática (15), Música (1), Música Teclado/ Piano (10, Pedagogia (6), 

Produção e Gestão Cultural (1), Produção Fonográfica (1), Química (2), Sociologia (2), 

Tecnologia em Alimentos (1) e Zootecnia/ Medicina Veterinária (3). 

Os novos profissionais vão atuar em jornadas de trabalho semanais de 20h; 40h ou em 

regime de Dedicação Exclusiva, e receber remunerações que variam de R$ 2.2129,80 a R$ 

9.114,67. 

As inscrições foram recebidas pelo site www.ifrs.edu.br, até 16 de outubro de 2016, 

mediante pagamento da taxa de inscrição variável entre R$ 75,00 a R$ 150,00. 

Os inscritos das demais áreas e cargos foram submetidos a classificação por meio de 

Prova Escrita, aplicada no dia 11 de dezembro de 2016, além de Avaliação de Títulos e Prova de 

Desempenho Didático-Pedagógico. 

Estes Concursos têm validade pelo período de dois anos, contados a partir da data de 

publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo haver 

prorrogação por igual período. 

Jornalista: André Fortunato 
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