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Edital IFRS 2018 publicado com 15 vagas para professor 

Oportunidades disponibilizadas por instituição contemplam oito áreas de 

conhecimento com remuneração inicial de até R$ 9,5 mil. 

Publicado edital de concurso público promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia doRio Grande do Sul (IFRS). O edital n° 38/2018 traz 15 vagas na carreira de 
professor para atuação em oito áreas com remunerações de até R$ 9,5 mil. 
Do total de vagas, uma é reserva para candidatos com deficiência, três para candidatos negros  e 
11 na ampla concorrência. A lotação será feita em dez campi no estado. As oportunidades são 
distribuídas da seguinte forma: 

 

 

As remunerações variam conforme a titulação. Veja o quadro de salários oferecidos pelo IRFS. 

https://editalconcursosbrasil.com.br/
https://editalconcursosbrasil.com.br/concursos-abertos/rs/


 

Além do vencimento, os professores terão direito a benefícios, como auxílio alimentação e outros 
que poderão ser solicitados de acordo com a Legislação. A contratação será regulamentada pelo 
regime jurídico dos servidores públicos civis da União. 

Provas 

Os candidatos serão selecionados por meio de provas objetivas, de desempenho didático-
pedagógico, além de avaliação de títulos. 

A prova objetiva está prevista para 19 de agosto. Em 40 questões, abordará conhecimentos 
específicos e legislação. O exame terá 3h30 de duração e seus locais de aplicação serão, 
previamente, informados. 

Para a prova de desempenho serão convocados os classificados na etapa anterior. O exame 
constará de aula ministrada de 30 a 40 minutos na qual serão avaliados capacidade pedagógica 
de comunicação, aptidão, conhecimento do conteúdo e habilidade técnica. 

A divulgação dos três temas da prova será realizada com, pelo menos, cinco dias de 
antecedência. O sorteio do tema para a prova será realizado no início do referido exame. 

Na data do exame, os candidatos deverão levar a documentação pertinente à avaliação de títulos. 
As duas etapas têm aplicação prevista para o período compreendido entre os dias 28 e 30 de 
setembro. 

Inscrições 
As candidaturas podem ser registradas entre os dias 19 de junho e 19 de julho no site do IFRS. 
Aqueles que não tiverem acesso à internet podem recorrer às unidades do IFRS para efetivar sua 
participação. 

Será cobrada taxa de R$ 150,00 e está prevista isenção para inscritos no Cadúnico e doadores 
de medula óssea. Entretanto, a solicitação deve ser enviada até hoje (23). 
Informações completas pelo edital: EDITAL IFRS N.º 38/2018 
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