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IFRS realiza seletivo para professor substituto
Processo seletivo do IFRS abre vaga imediata e oferece salário de até R$ 5.697,61
Por: Epifanio Santos
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O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), mediante lançamento do Edital Nº 004/2017,
torna público o recebimento de inscrições para processo seletivo com vaga para professor
substituto. A seleção abre oportunidade para o Campus Bento Gonçalves e oferece salário de até
R$ 5.697,61.
A única vaga aberta é para a área de Plantas Medicinais, Floricultura, Paisagismo, Produção de
Mudas de Flores e Hortaliças e Cultivo sem Solo, devendo o interessado possuir Graduação em
Agronomia, e/ou Licenciatura em Ciências Agrárias, Ciências Agrárias, Tecnologia em
Horticultura.
Inscrições já estão abertas e devem ser efetivadas na Coordenadoria de Gestão de Pessoas do
Instituto Federal Rio Grande do Sul – Campus Bento Gonçalves - localizado na Av. Osvaldo
Aranha, Nº. 540, em Bento Gonçalves - RS, de segunda à sexta-feira das 08h às 11h30 e das
13h30 às 17h30. O prazo vai até 22/02/2017. Os candidatos devem apresentar a seguinte
documentação;


Formulário de inscrição preenchido e assinado, o qual estará disponível junto à Coordenadoria de
Gestão de Pessoas do Campus Bento Gonçalves e no seguinte endereço:
http://www.bento.ifrs.edu.br/.



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;



Curriculum Vitae ou Currículo Lattes documentado com fotocópia dos documentos que
comprovem as informações constantes no referido currículo, preferencialmente encadernado.
Os candidatos serão classificados através de análise do Curriculum Vitae ou Currículo Lattes
(peso 3,0), entrevista (peso 3,0) e prova didática (peso 4,0). A divulgação do resultado final ocorre
dia 03/03/2017.
O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de 02 (dois) anos, a contar da data de
homologação do resultado no Diário Oficial da União.
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