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CONCURSO IFRS 2018 – PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) lançou edital 38/2018 com 

normas para concurso público que irá preencher 15 vagas em cargo de Professor da Carreira do Magistério 

do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Quadro de Pessoal Permanente do IFRS, para lotação nos campi 

de Farroupilha/Rolante, Erechim, Farroupilha, Restinga, Vacaria, Sertão, Alvorada/Bento Gonçalves/Vacaria, 

Alvorada/Rolante/Sertão e Veranópolis. Do total de vagas previstas, três serão destinadas para os candidatos 

negros e uma para os candidatos com deficiência. 

As funções exigem graduação na área de atuação e os salários variam entre R$ 4.455,22 e R$ 9.585,67, 

dependendo da titulação do candidato empossado. Além da remuneração, o servidor terá direito ao auxílio-

alimentação no valor de R$ 458,00 e poderá solicitar outros benefícios de acordo com a legislação em vigor. 

Inscrição Concurso IFRS 2018 – Professor  

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 19 de junho e 19 de 

julho de 2018, no endereço eletrônico da IFRS (www.ifrs.edu.br/concursos). O valor da inscrição oscila 

entre R$ 75,00 a R$ 150,00. 

Provas Concurso IFRS 2018 – Professor  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) contará com provas 

objetivas (para todos) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos específicos e 

legislação, prova de títulos e prova de desempenho didático-pedagógico. As avaliações serão apicadas no 

dia 19 de agosto, na cidade de Porto Alegre/RS, em locais a serem informados a partir do dia 10 de agosto. 

Os gabaritos preliminares serão divulgados no endereço eletrônico da IFRS no dia 20 de agosto. O concurso 

público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período. 

Informações do concurso 

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


 Concurso: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) 

 Banca organizadora: IFRS 

 Escolaridade: superior 

 Número de vagas: 15 

 Remuneração: entre R$ 4.455,22 e R$ 9.585,67 

 Inscrições: entre 19 de junho e 19 de julho de 2018 

 Taxa de Inscrição: será de R$ 75,00 a R$ 150,00 

 Provas: 19 de agosto de 2018 

 Situação: PUBLICADO 

 


