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IFRS abre seleção de Professores em Porto Alegre 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul organiza processo seletivo para preencher quatro 

vagas de Professor Substituto. 

Por: Clécio Etges Atualizado: 24/01/2019 às 07:59 Publicado: 24/01/2019 às 07:08 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) lançou edital 01/2019 com 

normas para processo seletivo simplificado que irá preencher quatro vagas em cargo de Professor Substituto do 

Quadro de Pessoal Temporário do IFRS, para lotação no campus de Restinga, em Porto Alegre/RS. 

O edital tem oportunidades para áreas de Eletrônica (1), Informática (1), Português e Inglês (1) e Produção e Gestão 

Cultural (1). 

As funções exigem graduação na área de atuação e os salários variam entre R$ 3.126,31 e R$ 5.786,68, dependendo 

da titulação do candidato contratado. Além da remuneração, o servidor terá direito ao auxílio-alimentação no valor de 

R$ 458,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, nos termos da legislação vigente.  

O candidato selecionado será contratado por tempo determinado, por um período de até um ano, admitida a 

prorrogação, no interesse da administração, até o prazo máximo de dois anos. 

Inscrição 

As inscrições estarão abertas entre os dias 24 de janeiro e 06 de fevereiro de 2019, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Restinga, na Rua Alberto Hoffmann, 285, Bairro Restinga, 

cidade de Porto Alegre/RS. 

O processo seletivo será constituído de prova de títulos e prova de desempenho didático. As provas serão realizadas 

entre os dias 12 e 15 de fevereiro, nos locais e horários divulgados no dia 11 de fevereiro. 

Já os gabaritos provisórios serão informados no dia 18 de fevereiro pelo site do IFRS. 

A validade do processo seletivo simplificado será de dois anos, a contar da data de homologação do resultado no 

Diário Oficial da União. 

Anexo: Edital Processo Seletivo IFRS 2019 
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