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Processo seletivo Instituto Federal IFRS 01/2019: Professores em Porto Alegre 
Edital oferece 04 vagas de nível superior; Inscrições entre 24 de janeiro e 06 de fevereiro de 2019 
Por Igor Macedo. Atualizado 24/01/2019 18:53 

A IFRS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul abriu um novo edital (nº 01/2019) 

de processo seletivosimplificado para preenchimento de 04 vagas em cargo de Professor Substituto do Quadro de Pessoal 

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

De acordo com o edital, a função exige graduação na área de atuação e oferta vagas nas áreas de Português e Inglês (1 

vaga), Produção e Gestão Cultural (1 vaga), Eletrônica (1 vaga), Informática (1 vaga). As remunerações oferecidas variam 

entre R$ 3.126,31 e R$ 5.786,68, mais R$ 458,00 de auxílio-transporte e auxílio-escolar. 

Inscrição Instituto Federal IFRS 2019: Professores 

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 de janeiro e 06 de fevereiro de 

2019, no Instituto Federal do Campus Restinga, localizado na Rua Alberto Hoffmann, Nº 285, Bairro Restinga, cidade de 

Porto Alegre/RS. 

Provas Instituto Federal IFRS 2019: Professores 

O Instituto Federal consistirá em provas de títulos e prova de desempenho didático. As avaliações serão aplicadas nos dias 12 

e 15 de fevereiro, em locais e horários a serem informados no dia 11 de fevereiro. 

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 18 de fevereiro, no site do IFRS. A validade da seleção será de 24 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: 04 

 Remuneração: R$ 3.126,31 e R$ 5.786,68 

 Inscrições: 24 de janeiro e 06 de fevereiro de 2019 

 Taxa de Inscrição: não há 

 Provas: 12 e 15 de fevereiro de 2019 

 Situação: PUBLICADO 
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