
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Rolante  

 

 

EDITAL Nº 01/2015 de 28 de DEZEMBRO DE 2015. 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO  

 

O DIRETOR-GERAL PRO-TEMPORE DO CAMPUS ROLANTE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei Nº 8.745/93, Portaria Interministerial nº 

149, de 10/06/2011, publicada no DOU de 13/06/2011 e Portaria nº 1.287, de 20/09/11, publicada no DOU 

de 21/09/11, e Portaria nº 1.792, de 23/12/11, publicada no DOU de 26/12/11, torna pública a abertura das 

inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, com vistas à contratação por tempo determinado de 

Professor Temporário, para suprir demandas decorrentes da expansão das instituições federais de ensino, 

respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e 

Gestão e da Educação. 

 

1- DAS VAGAS PARA PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

 

Vaga 

Temporário 

Carga 

horária 

semanal 

Área/Disciplina Requisito Mínimo Exigido 

01 20 horas Área: Administração 

Fundamentos da Administração 

Responsabilidade Social e 

Ambiental 

Administração da Produção e 

Operações 

Rotinas de Departamento de 

Pessoal 

Gestão Pública 

Empreendedorismo e inovação 

Gestão de Materiais e Logística  

Marketing e Vendas 

Sistemas de Informações 

Gerenciais 

Graduação em Administração ou 

em Processos Gerenciais 

01 20 horas  Contabilidade/Economia 

Matemática Comercial 

Contabilidade Geral 

Introdução à Economia 

Gestão Financeira e Orçamentária 

Graduação em Ciências Contábeis 

ou em Economia  

01 20 horas Área: Língua Portuguesa e Inglesa  

Disciplinas: Português, Inglês, 

Produção Textual, Metodologia 

Científica, Comunicação e 

Linguística. 

Licenciatura em Letras com 

Habilitação em Português e Inglês 

01 20 horas  Área: Engenharia Agrícola 

Disciplinas: Desenho Técnico e 

Construções Rurais; 

Máquinas e Mecanização Agrícola; 

Graduação em Engenharia 

Agrícola, ou Engenharia 

Agronômica, ou Licenciatura  em 

Ciências Agrárias 



Topografia; 

Irrigação e drenagem. 

Obs: As disciplinas e cursos podem ser alterados, de acordo com as necessidades da instituição. 

 

2 – DA REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA E OUTROS BENEFÍCIOS. 

2.1 - A remuneração será feita de forma isonômica à remuneração da carreira, correspondendo à Classe 

Inicial D I, Nível 1, sendo composta de: Vencimento básico e, se for o caso, Retribuição por Titulação, 

conforme o quadro a seguir: 

 

Tabela correspondente a 40 horas semanais 

TITULAÇÃO VB (R$) RT (R$) TOTAL (R$) 

Graduação 2.814,01 - 2.814,01 

Aperfeiçoamento 2.814,01 168,29 2.982,30 

Especialização 2.814,01 370,72 3.184,73 

Mestrado 2.814,01 985,69 3.799,70 

Doutorado 2.814,01 2.329,40 5.143,41 

 

Tabela correspondente a 20 horas semanais 

TITULAÇÃO VB (R$) RT (R$) TOTAL (R$) 

Graduação 2.018,77 - 2.018,77 

Aperfeiçoamento 2.018,77 86,16 2.104,93 

Especialização 2.018,77 155,08 2.173,85 

Mestrado 2.018,77 480,01 2.498,78 

Doutorado 2.018,77 964,82 2.983,59 

 

2.2 – A carga horária estabelecida neste Edital poderá ser modificada, de acordo com as demandas dos 

Departamentos e Coordenações, e a critério da Administração, ocorrendo, neste caso, modificação 

proporcional na remuneração. 

2.3 – Além da remuneração, serão ainda concedidos ao contratado os seguintes benefícios: Auxílio-

Alimentação, Auxílio-Transporte e Auxílio Pré-Escolar, nos termos da legislação vigente. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO: 

3.1 – Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos da legislação em vigor, ou português com comprovada 

condição de igualdade e gozo dos direitos políticos; se estrangeiro, deverá comprovar a situação regular no 

país, através da apresentação de visto permanente que o habilite a trabalhar no território nacional. 

3.2 – Estar quite com as obrigações eleitorais para ambos os sexos, e com a situação militar aos candidatos 

do sexo masculino. 

3.3 – Possuir a habilitação exigida no item 1 deste Edital. 

3.4 – Não serão aceitas inscrições condicionais ou extemporâneas. Admitir-se-á, contudo, inscrição por 

procuração com poderes especiais, condicionada à apresentação do instrumento de mandato e fotocópia do 

documento de identidade do procurador. 

3.5 - Não poderão ser contratados: 

a) profissionais que ocupem cargo efetivo pertencentes às carreiras do magistério federal superior e/ou do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico de que tratam as Lei nº. 7.596/87 e 11.784/2008, mesmo que se 

encontrem licenciados; 

b) profissionais que tiveram contrato anterior vinculado à Lei 8.745/93 encerrado há menos de 24 meses; 

c) profissionais participantes da gerência ou administração de sociedade privada, na condição de 

administrador ou sócio-gerente, conforme inciso X do art. 117 da Lei 8.112/90; 

d) profissionais em situação de acumulação lícita que ultrapasse sessenta horas semanais na soma do (s) 

vínculo(s) já existentes com a carga horária do contrato de professor temporário. 

3.6 - No caso de candidato que seja servidor público, a acumulação de vencimentos do cargo efetivo com o 

cargo objeto deste processo seletivo somente será permitida quando se tratar de cargo, emprego ou função 

passível de acumulação, na forma autorizada pela Constituição Federal, devendo ainda o candidato, neste 

caso, comprovar formalmente a compatibilidade de horários, através de declaração. 

3.7 - No caso de candidato na condição de servidor público inativo, a acumulação de proventos e 



vencimentos do cargo objeto deste processo seletivo somente será permitida quando se tratar de cargos, 

empregos e funções acumuláveis na atividade, na forma autorizada pela Constituição Federal. 

3.8 - Cada candidato poderá concorrer a apenas uma das vagas de que trata o presente Edital. 

3.9 - O candidato selecionado será contratado por tempo determinado, pelo período de 1 (um) ano, admitida 

a prorrogação, no interesse da administração, até o prazo máximo de 2(dois) anos, conforme estabelecido 

pelo art. 4º da Portaria Interministerial nº 149, de 10/06/2011. 

3.10 - 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. 

 

4. DA INSCRIÇÃO: 

4.1 Período: de 04/01/2016 a 15/01/2016 

4.2. Local e horário para inscrições: 

 

Local Setor e horário Endereço, telefone e e-mail 

 

Campus 

Rolante 

Escritório de Implantação  

Horário: Segundas-feiras das 12:00 as 18:00 

horas  

Demais dias da semana: das 8:00 as 14:00 

horas 

 

Rua Alfredo Wüst, 645, Térreo do 

Sindicato dos Trabalhadores da 

Indústria do Calçado, Centro. Rolante- 

RS 

51- 92863081 

direcao.ensino@rolante.ifrs.edu.br 

 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO: 

 

5.1 Para a inscrição, o candidato deverá apresentar: 

5.1.1 Formulário Próprio para inscrição, disponível no site da Instituição: www.rolante.ifrs.edu.br; 

5.1.2 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; 

5.1.3 Cópia do diploma de graduação da formação exigida como requisito mínimo e dos eventuais títulos 

excedentes à formação mínima exigida; 

5.1.3.1 A data de conclusão do curso que confere a titulação deverá ser igual ou anterior à data de entrega da 

documentação; 

5.1.4 Cópia do Currículo Lattes, atualizado e documentado em cópia simples, apenas para os critérios 

passíveis de pontuação; 

5.2 No momento da inscrição os candidatos deverão apresentar as cópias simples e as vias originais da 

documentação; 

 

 

6 - DO PROCESSO SELETIVO E AVALIAÇÃO: 

6.1 O Processo Seletivo terá, no máximo, valor de 200 (duzentos pontos), sendo assim distribuídos: 

 

 Avaliação Natureza Pontuação Máxima 

1ª Fase Prova Prática de Desempenho 

Didático-Pedagógico 

Classificatória e 

eliminatória 

100,00 

2ª Fase Análise do Currículo Lattes Classificatória e 

eliminatória 

100,00 

 

 

6.2. DA PROVA PRÁTICA DE DESEMPENHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO: 

A Prova de Desempenho Didático será realizada nos dias 22 e 23/01/2016, em local e horários a serem 

divulgados no endereço www.rolante.ifrs.edu.br, conforme cronograma do processo seletivo. O candidato 

para ser considerado classificado nesta etapa deverá obter, no mínimo, 60 (sessenta) pontos dentro dos 

aspectos avaliados no Anexo IV deste Edital. 

6.2.1. A Prova Prática de Desempenho Didático-Pedagógico, de caráter obrigatório e eliminatório, destina-se 

a apurar a aptidão, a capacidade pedagógica de comunicação, a habilidade técnica e o conhecimento do 

conteúdo. 

6.2.2. A divulgação dos dois temas da Prova Prática de Desempenho Didático-Pedagógico será realizada 

http://www.rolante.ifrs.edu.br/
http://www.rolante.ifrs.edu.br/


através do site no endereço www.rolante.ifrs.edu.br, bem como no Escritório de Implantação do IFRS - 

Campus Rolante, nas datas indicadas no cronograma. 

6.2.3. Na Prova Prática de Desempenho Didático-Pedagógico o candidato será avaliado por banca 

examinadora composta por 03 (três) avaliadores designados para este fim pelo Diretor Geral do Campus 

Rolante. 

6.2.4. O candidato deverá se apresentar para a Prova de Desempenho Didático-Pedagógico munido de 

documento oficial de identidade com foto e entregar à banca o plano de aula em 3 (três) vias, antes do início 

da mesma 

6.2.5. Será disponibilizado para a Prova Prática de Desempenho Didático-Pedagógico: quadro negro e giz. O 

uso de outros recursos didáticos será de inteira responsabilidade do candidato, que terá um tempo de até 5 

minutos antes do horário da prova para organização do material. Em caso de falta de energia elétrica, 

independente de responsabilidade do IFRS, serão aguardados até 10 minutos. Após esse prazo, será dado 

prosseguimento a sua prova, mesmo sem os recursos que necessitem energia elétrica. 

6.2.6. A Prova Prática de Desempenho Didático-Pedagógico consistirá em uma aula ministrada em 

linguagem adequada ao público alvo com duração de 15 a 20 minutos. O candidato será avisado quando 

transcorrido 15 minutos.  

6.2.7. O sorteio do tema para a prova didática será realizado antes da primeira banca e será o mesmo para 

todos os demais candidatos.  

6.2.8. O não comparecimento do candidato na Prova Prática de Desempenho Didático-Pedagógico implicará 

na sua eliminação do certame. 

 

6.3 Da análise do Currículo Lattes 

6.3.1 São critérios de pontuação: 

6.3.1.1 Titulação acadêmica: a pontuação máxima atribuída, para o nível de Pós-Graduação, será 

correspondente à titulação de maior peso, não sendo, desta forma, cumulativa, até o limite máximo de 50 

pontos. 

 

Item Titulação Pontos Pontuação máxima 

I Formação Pedagógica 
a
 15 15 

II Doutorado (Stricto sensu) na área 35 35 

III Mestrado (Stricto sensu) na área 25 25 

IV Especialização (Lato sensu) na área 15 15 

Pontuação máxima total                                                                                                    50 pontos  

Obs: a) Formação Pedagógica, conforme Conselho Nacional de Educação. Resolução N° 02, de 26 de junho 

de 1997. 

 

6.3.1.2 Experiência docente: os itens abaixo relacionados serão somados até o limite máximo de 50  pontos, 

sendo assim distribuídos: 

 

Item 
Atividade Docente Pontos 

Pontuação 

máxima 

VI Experiência Docente – (Para fins 

deste Edital entende-se por 

experiência docentes aquela onde o 

candidato tenha sido professor em 

escola regular de ensino 

fundamental, médio, técnico e 

superior) 

02 pontos por 

ano  
30 

VII 

Publicações em Periódicos 

Especializados (no mínimo Qualis C) 
02  

10 
Capítulos de Livros  03 

Livros 05 

VII Participação em Projetos de Pesquisa 01 por projeto 10 

http://www.rolante.ifrs.edu.br/


ou Extensão  

Pontuação máxima total                                                                                              50 pontos 

 

 

6.3.2 Caso o candidato ainda não possua diploma, deverá apresentar atestado ou declaração de defesa de 

Mestrado ou Doutorado, em que conste que o curso é reconhecido pela CAPES/MEC, que o candidato 

cumpriu todos os requisitos para a outorga do grau e que o diploma encontra-se em fase de confecção e/ou 

registro. 

Os diplomas e/ou certificados em língua estrangeira somente serão válidos se revalidados no Brasil e 

acompanhados de tradução feita por Tradutor Juramentado. 

 

7. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

7.1. Os horários e local da Prova Prática de Desempenho Didático-Pedagógico dos candidatos inscritos serão 

publicados no sítio www.rolante.ifrs.edu.br, bem como no Escritório de Implantação do IFRS - Campus 

Rolante, nas datas indicadas no cronograma, (Anexo II). 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

8.1. A nota final dos candidatos será obtida pela soma das duas avaliações 

8.2. Havendo empate, terá preferência, para efeito de classificação, sucessivamente, o candidato que: 

8.2.1. Obtiver maior pontuação na Prova Prática de Desempenho Didático-Pedagógico. 

8.2.2. Possuir maior tempo de experiência no exercício da Docência. 

8.2.3. Persistindo o empate, tiver maior idade. 

 

9 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

9.1 O candidato poderá interpor recurso, mediante exposição fundamentada e documentada, referente: 

a) À inscrição não homologada, no prazo de dois (2) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao 

da publicação de Edital de homologação de inscrições. 

b) Ao Resultado Final, no prazo de dois (2) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao de 

publicação do respectivo Edital de divulgação desses resultados. 

9.1.1 Os recursos serão interpostos mediante o preenchimento de formulário próprio, disponível no site da 

Instituição. 

 
10. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 

10.1. Após decididos todos os recursos interpostos e publicada a classificação final, o Processo Seletivo terá 

seu Resultado Final homologado e publicado no Diário Oficial da União e no site do IFRS - Campus Rolante 

na Internet, através do endereço eletrônico www.rolante.ifrs.edu.br, nas datas indicadas no cronograma 

(Anexo II), contendo a relação dos candidatos aprovados no certame, por ordem de classificação. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. É de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento correto de suas informações pessoais, 

inclusive do endereço correto, 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. 

11.2. A classificação no processo seletivo não assegura ao candidato a contratação automática pelo Instituto 

Federal, mas apenas a expectativa de contratação, seguindo a ordem classificatória, ficando esse ato 

condicionado à observância das disposições legais pertinentes, e, sobretudo, ao interesse, juízo e 

conveniência da Administração. 

11.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, designada para 

este fim. 

11.4. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos artigos. 53 e 54; 57 a 59; 63 a 80; 

97; 104 a 109; 110, incisos, I, in fine, e II, parágrafo único, a 115; 116, incisos I a V, alíneas a e c, VI a XII e 

parágrafo único; 117, incisos I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, incisos I, II e III, a 132, incisos I a VII, e 

IX a XIII; 136 a 142, incisos I, primeira parte, a III, e §§ 1º a 4º; 236; 238 a 242, da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990. 

 

 

 

http://www.rolante.ifrs.edu.br/
http://www.rolante.ifrs.edu.br/


 

 

Prof. Jesus Rosemar Borges 

Diretor-Geral Pro-Tempore 

Portaria nº318 de março de 2014. 

  



ANEXO I 

 

Comprovante de Inscrição – Via órgão 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 

CAMPUS ROLANTE 

Ficha de Inscrição - Professor Temporário  

EDITAL Nº 01/2015 de 28 de Dezembro de 2015 

ÁREA Número da Inscrição: 

(    ) ADMINISTRAÇÃO (a ser preenchido pelo  IFRS - Campus Rolante) 

(    )  PORTUGUÊS/INGLÊS 

(    ) CONTABILIDADE 

(   ) ENGENHARIA AGRÍCOLA   

Nome Completo do Candidato: Data de Nascimento:                                                                            

_____/_____/________ 

Estado Civil:                                                                                                             

(    ) Solteiro          (    ) Casado          (    ) Outro  

Sexo                                                                                                                           

(    ) F                    (    ) M 

Documento de Identidade:                                                                                                                                                  

Nº: 

Telefone: 

Endereço: Bairro: 

Cidade: CEP: 

E-mail: 

(    ) Declaro conhecer, atender e aceitar todas as regras 

contidas no Edital nº , De Dezembro de 2015. 

Data da Inscrição:                                                       

_____/_____/________ 

Assinatura do Candidato: 

Comprovante de Inscrição – Via candidato 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Número da Inscrição: 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS 

ROLANTE 

  

  

Ficha de Inscrição - Professor Temporário Área: 

EDITAL Nº 01/2015 de 28 de Dezembro de 2015   

Nome Completo do Candidato: 

Documento de Identidade:                                                                                                                                                             

N°:                                                                                            Órgão Expedidor: 

Data da Inscrição:                                                                                                                                       

_____/_____/________ 

Assinatura do Candidato: 

Assinatura do Servidor do IFRS - Campus Rolante Data:                                                         

_____/_____/________ 

  



ANEXO II  

 

 

 

EDITAL Nº 01/2015 de 28 de Dezembro de 2015 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS 

 

 

CRONOGRAMA: 

 

Realização das inscrições. 04/01/2016 a 15/01/2016 

Divulgação das inscrições  18/01/2016 

Interposição de recursos das inscrições 19/01/2016 

Homologação das Inscrições e Divulgação dos Temas da Prova de 

Desempenho Didático 

20/01/2016 

Aplicação da Prova de Desempenho Didático 22/01/2016 a 23/01/2016 

Publicação do resultado da Prova de Desempenho Didático e 

Homologação dos Classificados para a Análise de Currículo 

25/01/2016 

Resultado da Análise de Currículo  28/01/2016  

Publicação do resultado final  28/01/2016 

Prazo para interposição de recursos sobre o resultado final 29/01/2016 a 30/01/2016 

Publicação do resultado final e Homologação da classificação Final 02/02/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

EDITAL Nº 01/2015 de 28 de Dezembro de 2015 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES  

TEMPORÁRIOS 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

Protocolo Nº: ___________________ 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS DO RECURSANTE: 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Número de inscrição: ___________________________________ 

 

MOTIVO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

______________________, ___ de _________________, de ______ 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

 

 

Recebido em: ____/____/_______, às: ____h e ____min. 

 

   

  __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

 

EDITAL Nº 01/2015 de 28 de Dezembro de 2015 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES  

TEMPORÁRIOS 

 

  

PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO  
  

A Prova de Desempenho Didático Pedagógico será avaliada pelos critérios a seguir:   

  

Ficha de Avaliação da prova de desempenho didático  

Candidato: _____________________________________________________________________________ 

Área: __________________________________________________________________________________ 

Tema da Aula:____________________________________________________________________________ 

Data: __________________Horário inicial _________________ Horário final: ____________ 

 

Critérios  Pontuação Máxima  Pontuação 

Atribuída  

Bloco A – Apresentação do plano de aula   30  

1. Clareza e adequação dos objetivos ao tema   10  

2. Dados essenciais do conteúdo e adequação ao nível de ensino 10  

3. Adequação da metodologia e recursos didáticos   10  

Bloco B – Apresentação didática      70  

1. Articulação do conteúdo com o tema e plano de aula.  10  

2. Grau de conhecimento, domínio e atualidade do conteúdo   10  

3. Desenvolvimento do conteúdo de forma objetiva, clara e sequencial 10  

4. Capacidade de comunicação  10  

5. Relação do conteúdo com a prática e/ou aspectos da realidade.   10  

6. Desenvolvimento da aula de forma adequada em relação ao tempo e 

recursos utilizados  

10  

7. Utilização dos recursos didáticos disponíveis e sua inter-relação  10  

Total de pontos   100  

 


