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para Professor 
Edital oferta 06 vagas de nível superior e remuneração de até R$ 5.786,68 
Por Igor Macedo. Atualizado 04/12/2018 08:46 

O IFRS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul tem inscrições até hoje, 

04 de dezembro. Aos interessados a abertura de novo edital (nº 55/2018) de processo 

seletivosimplificado (Processo seletivo IFRS 2018) que tem por objetivo o preenchimento de 06 vagas no cargo 

de Professor Substituto para lotação no Campus de Osório 

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para as áreas de Direito (1 vaga), Educação Física (1 

vaga), Turismo (1 vaga), Administração (1 vaga), Biologia (1 vaga) e Letras – Português/Inglês (1 vaga). As 

remunerações oferecidas variam entre R$ 2.236,31 e R$ 5.786,68, mais auxílio-transporte, auxílio pré-escolar aos 

dependentes e auxílio-alimentação, nos termos da legislação vigente. 

Inscrição e Provas Instituto Federal IFRS 55/2018: Professor Substituto 
Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 de novembro e 04 de 

dezembro de 2018, no site oficial da IFRS (www.osorio.ifrs.edu.br). 

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

didática e prova de títulos. As avaliações serão aplicadas entre os dias 10 e 13 de dezembro e os resultados finais 

no dia 14 de dezembro no site já citado. A validade da seleção será de 12 meses, a contar da data de homologação 

do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período. 

Informações do concurso 

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

 Banca organizadora: IFRS 

 Escolaridade: superior 

 Número de vagas: 06 

 Remuneração: R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68 

 Inscrições: 21 de novembro e 04 de dezembro de 2018 

 Taxa de Inscrição: R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68 

 Provas: 10 e 13 de dezembro de 2018 

 Situação: PUBLICADO 
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