
 

 
Departamento de Comunicação 

 

                                                                                     Clipping 

Veículo: Edital Concursos  

Editoria/Coluna: Concursos Rio Grande do Sul 

Local/Abrangência: Nacional  

Link/Página: https://editalconcursosbrasil.com.br/concursos-

abertos/rs/2018/09/concurso-no-ifrs-2018/ 

Processo Seletivo IFRS 
Instituto Federal do Estado do Rio Grande do Sul abre vaga para Professor Substituto  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do 
Sul (IFRS) anunciou a abertura de mais um processo seletivo. O edital nº 38/2018 tem como 
objetivo promover a contração temporário de um Professor Substituto. 

A vaga oferta é para a área/disciplina de Letras – Português/Inglês. O contratado será lotado no 
campus Canoas, e deverá cumprir o seguinte requisito: possuitLicenciatura em Letras – 
Português e Inglês . 
 

O Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico será remunerado com salário de R$ 
3.126,31 até R$ 5.786,68, conforme sua titulação, para atuação em carga horária de 40 horas por 
semana. Também serão acrescidos diversos benefícios. 

Interessados podem se inscrever até o dia 8 de outubro de 2018, das 9h às 11h e das 14h às 
16h, junto à Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Campus Canoas. O endereço é: Maria 
Zélia Carneiro de Figueiredo, n° 870-A – Bairro Igara III, Canoas – RS. Telefone (51) 3415-8234 – 
e-mail: cgp@canoas.ifrs.edu.br. 

A seleção dos candidatos será feita por meio de duas etapas: prova de títulos e prova de 
desempenho didático. As provas de desempenho didático consistirão de uma aula de 30 até 40 
minutos a ser ministrada pelos candidatos. A aplicação das provas está programada para os dias 
22 a 26 de outubro de 2018. 

O resultado do processo seletivo será divulgado dia 1 de novembro de 2018, no Diário Oficial da 
União e no site do Campus, através do endereço eletrônico: https://ifrs.edu.br/canoas. A seleção 
terá validade pelo prazo de dois anos. 
O edital completo com mais informações sobre o Processo Seletivo IFRS – 2018 está 
disponível no seguinte link: Edital nº 38/2018 
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