IFRS abre concurso para a contratação de professores
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O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
(IFRS) publicou no Diário Oficial da União (DOU) na última quinta-feira, 18, o
edital de concurso público destinado ao provimento, em caráter efetivo, de 129
cargos na categoria funcional de professor de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico. As inscrições estão abertas até 5 de março apenas pela internet,
no site www.ifrs.edu.br/concurso.
As vagas são direcionadas para os campi de Bento Gonçalves, Canoas, Caxias
do Sul, Erechim, Osório, Porto Alegre, Restinga, Sertão e Rio Grande e nos
núcleos avançados de Farroupilha, Feliz e Ibirubá. A realização do concurso
atende à demanda de profissionais em decorrência da expansão da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que vem proporcionando a
abertura de vagas para servidores em vários níveis e modalidades. O concurso
irá preencher vagas em quarenta e quatro áreas de atuação.
Para o Campus Rio Grande serão 15 vagas distribuídas nas áreas de Controle,
automação e instrumentação industrial; Eletrotécnica: Instalações Elétricas
Prediais, Instalações Elétricas Industriais, Dimensionamento e Máquinas
Elétricas; Enfermagem; Engenharia Mecânica: Processos de soldagem e
metalúrgicos; Expressão Gráfica; Geoprocessamento; Informática: Engenharia
de Software, Aspectos Avançados de Programação, Desenvolvimento para
Web, Lógica de Programação e Banco de Dados; Mecânica: Processos de
Fabricação; e Metalurgia.
Sob a coordenação da Comissão Central do Concurso Público do IFRS, a
seleção compreende etapa única subdividida em três fases - prova teórica
objetiva, prova de desempenho didático e prova de títulos. As provas da
primeira fase serão realizadas simultaneamente nos municípios de Bento
Gonçalves, Porto Alegre, Rio Grande ou Sertão.
Inscrições
Durante o período de inscrições, o Campus Rio Grande irá disponibilizar
computadores com acesso à internet para a inscrição de segunda a sexta-feira,
das 13h30min às 17h30min. Na página de inscrição, o candidato deverá
completar o formulário eletrônico e em seguida imprimir o boleto bancário para
pagamento da taxa no valor de R$ 140.

O conteúdo programático será divulgado no site do IFRS amanhã, 24. O edital
e outras informações sobre a seleção podem ser obtidos no site
www.ifrs.edu.br/concurso.
Nomeação
Conforme a ordem classificatória do resultado do concurso, os candidatos
aprovados até o número de vagas estabelecido no edital serão nomeados e
lotados em um dos campi do IFRS, sediado na localidade de disponibilidade de
vaga. O concurso tem validade por um ano e meio, prorrogável por igual
período, de acordo com a conveniência e a necessidade do Instituto, contado a
partir da data de publicação e homologação do resultado final no DOU.
Se, no prazo de validade do concurso, estiverem vagos ou forem criados
cargos de professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em quaisquer
campi do IFRS, novos candidatos aprovados na seleção poderão ser
convocados para assumirem as funções.

