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IFRS abre inscrições de novo Processo Seletivo para Professor 
Visitante 

Profissional deverá atuar no Campus de Feliz, com remuneração no valor de R$ 11,3 mil. 

 

No período entre os dias 08 a 27 de novembro de 2019, podem ser efetuadas as 

inscrições de mais um Processo Seletivo de nível superior do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), que tem como objetivo à contratação 

de Professor Visitante. 

Esta seleção busca preencher uma vaga disponível no Campus de Feliz, destinada ao 

Docente no projeto de Inovação em Cerâmicas Tradicionais, o qual deverá desempenhar 

atividades em carga horária de 40h semanais, com salário no valor de R$ 11.317,55 ao 

mês, sendo R$ 6.076,54 de vencimento básico e R$ 5.241,01 de retribuição por titulação. 

Para participar, os interessados devem realizar as inscrições no período mencionado 

acima, mediante preenchimento do formulário de inscrição disponível no edital e entregue 

na Unidade de Gestão de Pessoas do Campus Feliz, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 

60, Bairro Vila Rica, Feliz - RS, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h30 às 11h30 e 

das 13h30 às 16h30, pessoalmente ou via serviço postal especificado no edital. 

No que diz respeito a classificação dos candidatos inscritos, serão realizadas duas 

etapas compostas por Avaliação do Currículo Lattes e Avaliação do Plano de Trabalho. 

Vale ressaltar que a apresentação oral do Plano de Trabalho e Trajetória Acadêmica 

está prevista para ser aplicada no período entre os dias 09 a 13 de dezembro de 2019. 

Este Processo Seletivo será válido por dois anos e poderá ser prorrogado por igual 

período. Para mais informações, acesse o edital de abertura disponibilizado em nosso site 

para consulta. 
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