IFRS abre 1 vaga para Professor nas áreas de Língua
Portuguesa e Inglesa
Data: 03/12/2011
Veículo: Pci concursos
Desde o dia 29 de novembro, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está com inscrições abertas para o
processo seletivo destinado à contratação de um Professor Temporário para
atuar no campus de Osório.
De acordo o edital publicado, o Professor contratado deverá ministrar aulas nas
áreas de Língua Portuguesa e Inglesa. Para isso, o candidato deverá ter
Licenciatura na área. A remuneração será de acordo com a titulação do
profissional, podendo variar de R$ 2.130,33 a R$ 3.678,74 em jornadas de 40
horas semanais.
Para concorrer, o candidato deverá preencher e entregar o formulário de
inscrição até o dia 12 de dezembro, de 2011 na Coordenadoria de Gestão de
Pessoas do Campus Osório, que fica na Rua Machado de Assis, nº. 1456,
Sulbrasileiro, em Osório, juntamente com cópia legível da carteira de
identidade e CPF, se brasileiro; para estrangeiros: apresentação do visto
permanente e cópias do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e CPF; cópia
de comprovante de residência atualizado; cópia frente e verso do diploma de
graduação da formação exigida como pré-requisito mínimo e dos eventuais
títulos excedentes à formação mínima exigida. A data de conclusão do curso
que confere a titulação deverá ser igual ou anterior à data de entrega da
documentação; e cópia do Curriculum Vitae documentado, de segunda a sextafeira, das 8h30 às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.
O Processo Seletivo será constituído de prova escrita eliminatória, análise do
"Curriculum Vitae" e entrevista.
A Prova será dissertativa com duração de 2 horas. Os temas serão divulgados
no dia 12 de dezembro de 2011 até às 17h no site do Campus na Internet www.osorio.ifrs.edu.br.
A prova será realizada no dia 14 de dezembro de 2011 às 9h. Antes do início
da prova será sorteado um dos temas divulgados para a elaboração da
dissertação.

Dúvidas: Telefone (51) 3601-3500, e-mail
selecaotemporario@osorio.ifrs.edu.br.
O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de 2 anos, a contar
da data de homologação do resultado no Diário Oficial da União.

