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EDITAL Nº 018, 24 DE NOVEMBRO DE 2016. 

INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE FISCAIS PARA AS PROVAS DO PROCESSO DE 

INGRESSO 2017/1 

  

 

 

1. DA FINALIDADE 

A Comissão Permanente de Processo Seletivo – Coperse – do Campus Alvorada do 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de 

inscrições, no período de 24 à 29 de novembro de 2016, para seleção de fiscais para as provas do 

Processo de Ingresso 2017/1 dos cursos do Campus Alvorada. 

  

 

2. DA VALIDADE  

O Processo de Seleção de Fiscais anunciado neste edital terá validade para o Processo de 

Ingresso 2017/1.  

  

 

3. DE QUEM PODE SE CANDIDATAR:  

O processo de seleção de Fiscais estará aberto para:  

a) SERVIDORES do Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Alvorada, para 

atuar na forma Fiscal de Sala; 

b) ESTUDANTES do Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Alvorada, maiores 

de 18 anos de idade, regularmente matriculados, e que estejam frequentando as aulas, 

para atuar, preferencialmente, na forma Fiscal Volante;  

  

 

4. DA INSCRIÇÃO  

As inscrições deverão ser realizadas de 24/11/2016 a 29/11/2016 através do preenchimento 

completo do formulário eletrônico disponível no seguinte link: 

https://sistemas.ifrs.edu.br/ingresso/fiscal/inscricao/processo_seletivo_201701 

  

 

5. DA SELEÇÃO  

a) Para Fiscal de Sala há 05 (cinco) vagas mais cadastro reserva. 

b) Para Fiscal Volante há 06 (seis) vagas mais cadastro reserva. 

c) Será realizado sorteio público no dia 30 de novembro de 2016, às 11h, na Sala de Reuniões do 

Campus Alvorada para composição de duas listas, uma para servidores e outra para estudantes. 

  

 

 

 

https://sistemas.ifrs.edu.br/ingresso/fiscal/inscricao/processo_seletivo_201701
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6. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

a) Os fiscais selecionados deverão participar do treinamento no dia 02/12 às 17h na Sala de 

Reuniões do Campus Alvorada.  

 

b) O não comparecimento ou seu atraso nas reuniões implicará eliminação do processo, não 

sendo permitida a sua inclusão em outros processos seletivos.  

 

c) O fiscal deverá comparecer no dia de aplicação da prova, 04/12/2016, domingo, às 6h45min. 

 

d) Os selecionados não poderão ter pessoas de grau de parentesco de até 2º grau e/ou cônjuge 

como candidatos no referido Processo Seletivo.  

 

e) O valor bruto a ser pago será de: 

 

I. Fiscal de Sala integrado: R$ 153,27  (equivalente à 4,5 horas)  

Parágrafo único: nesses valores estão computados 1,5 horas a mais do que o tempo de 

prova, para compensar o tempo da reunião de treinamento e o tempo que o fiscal terá que 

chegar antes da prova no dia 04/12. 

II. Os valores são brutos, sobre eles incide 11% de INSS.  

 

f) Para a efetivação do pagamento de quem não for servidor, é necessário que o fiscal tenha no 

mínimo 18 anos, possuir o nº de PIS e tenha conta corrente em seu nome (poderá ser conta 

poupança - exceto do Banco Brasil - e não serão aceitas conta salário e conta fácil). 

 

g) Os casos omissos serão resolvidos pela Coperse.  

 

 

 

 

 

Alvorada, 23 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

Neudy Alexandro Demichei 

Coordenador da Coperse 

IFRS - Campus Alvorada 

 

 

 

 

*O Original desse documento encontra-se à disposição no Gabinete da Direção Geral. 


