IFRS abre vaga para Professor Substituto de Química no
Campus Porto Alegre
Data: 19/07/2011
Veículo: Pci concursos
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul,
torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado,
com vistas à contratação por tempo determinado de Professor Substituto na
Área de Química, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público no Campus Porto Alegre.
A remuneração será feita de forma isonômica à remuneração da carreira,
correspondendo à Classe Inicial D I, Nível 1, sendo composta de Vencimento
básico, Gratificação de Exercício de Atividade Docente do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico (GEDBT) e, se for o caso, Retribuição por Titulação.
Além da remuneração, serão ainda concedidos ao contratado AuxílioAlimentação, Auxílio-Transporte e Auxílio Pré-Escolar.
Da Inscrição:
As inscrições poderão ser efetuadas no período de 15 de julho a 12 de agosto
de 2011, de segunda a quinta-feira, das 9h às 18h e na sexta-feira das 9h até
às 15h30min, diretamente na Coordenadoria de Gestão de Pessoas do
Campus Porto Alegre, localizado na Rua Coronel Vicente, nº 281, Bairro Centro
- Porto Alegre-RS - CEP: 90.030-041, telefone (51) 3930-6001 - e-mail
rh@poa.ifrs.edu.br.
Da Seleção:
O Processo Seletivo será constituído de análise do "Curriculum Vitae" e
entrevista.
O cronograma do processo seletivo será disponibilizado no site da Instituição
e/ou também estará disponível na Coordenadoria de Gestão de Pessoas do
Campus.
É de inteira responsabilidade do candidato informar corretamente seus dados
pessoais, inclusive o endereço completo e atualizado, não se
responsabilizando o Instituto Federal do Rio Grande do Sul por eventuais
prejuízos que o candidato possa sofrer em decorrência de informações
incorretas e/ou insuficientes.
O resultado do processo seletivo será divulgado no Diário Oficial da União e no
site do Campus Porto Alegre (www.poa.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.
Mais informações através do endereço eletrônico do Diário Oficial da União .

