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Últimos dias de inscrição para concurso do IFRS 

com vagas para Rolante 

 

(Foto: divulgação) 

O prazo de inscrições para o concurso público do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) está chegando 

ao fim. Interessados têm até a próxima quinta-feira (19) para realizar a inscrição. 

São oferecidas 15 vagas para o cargo de professor da carreira de magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico. O salário inicial varia entre R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67. Há duas vagas para o IFRS Campus 

Rolante (confira abaixo). 

A seleção terá três etapas: prova objetiva (classificatória e eliminatória), prova de desempenho didático-

pedagógico (classificatória e eliminatória) e prova de títulos (classificatória). As provas objetivas serão aplicadas 

em 19 de agosto, no turno da manhã. As provas de desempenho didático e de títulos serão realizadas em 28, 

29 e 30 de sentembro. 

As inscrições têm taxa de R$ 150 e podem ser feitas neste site. Aos candidatos que não dispõem de acesso à 

internet, são disponibilizados computadores para inscrição no concurso, em dias úteis, das 9h às 17h, nos 

locais relacionados em anexo do edital, que pode ser conferido aqui. 

 

VAGAS 

Administração – 2 vagas, para os campi Farroupilha e Rolante 

Administração/Finanças – 1 vaga, para o campus Erechim 

https://ifrs.edu.br/concursos/


Contabilidade – 1 vaga, para o campus Farroupilha 

Eletrônica e Sistemas de Controle – 1 vaga, para o campus Restinga 

Engenharia Agrícola – 1 vaga, para o campus Vacaria 

Engenharia Agrícola/Construções Rurais – 1 vaga, para o campus Sertão 

Letras: Português e Espanhol – 3 vagas, para os campi Alvorada, Bento Gonçalves e Vacaria 

Letras: Português e Inglês – 3 vagas, para os campi Alvorada, Rolante e Sertão 

Matemática – 1 vaga, para o campus Veranópolis 

Zootecnia – 1 vaga, para o campus Sertão 

 


