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Processo Seletivo IFRS 
Instituto Federal do Estado do Rio Grande do Sul (IFRS) abre processo seletivo no 

Campus Feliz para contratação de Professor Substituto. 

 LORENA DE SOUSA 

O Instituto Federal do Estado do Rio Grande do Sul (IFRS) anunciou a abertura de um 
novo processo seletivo. A seleção é regulada pelo edital nº 39/2018 e tem como finalidade 
promover a admissão de um Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Substituto. 

A área com vaga é a de Matemática, para lotação no Campus Feliz. O requisito exigido para 
participar da seleção é possuir Licenciatura em Matemática. 

O contratado será remunerado com salário de R$ 3.126,31 a R$ 5.786,68, de acordo com sua 
titulação, para cumprimento de carga horária no valor de 40 horas por semana. 

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 30 de novembro de 2018, das 8:30h às 11:30h e 
das 13:30h às 16:30h, junto à Unidade de Gestão de Pessoas do Campus Feliz. O endereço é: 
Rua Princesa Isabel, n° 60, Bairro Vila Rica, Feliz – RS. 

A seleção dos candidatos será feita por meio de duas etapas: prova de títulos e prova de 
desempenho didático. A realização das provas de desempenho didático está programada para os 
dias 10 a 13 de dezembro de 2018. 

O resultado final do certame será divulgado dia 19 de dezembro de 2018, no Diário Oficial da 
União e no site do Campus, através do endereço eletrônico: www.feliz.ifrs.edu.br. 

O processo seletivo tem validade pelo prazo de dois anos, sendo permitida sua prorrogação por 
mais dois anos, contados da homologação de seu resultado final no DOU. 
O edital completo com mais informações sobre o Processo Seletivo IFRS – 2018 está 
disponível no seguinte link: Edital nº 39/2018 
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