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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO 
ÁREA: Panificação e Confeitaria (40h) 

 

Data Horário Atividade 

19 a 23/08/2013 
(Segunda a sexta) 

Das 9h às 
16h30min 

Inscrições e recebimento da documentação (Diretoria de 
Gestão de Pessoas do IFRS – Câmpus Porto Alegre). 

26/08/2013 A partir das 14h Homologação das inscrições (Site do IFRS – Câmpus 
Porto Alegre). 

27/08/2013 Das 9h às 12h Entrega das solicitações de recurso (Diretoria de Gestão 
de Pessoas do IFRS – Câmpus Porto Alegre). 

27/08/2013 A partir das 14h 
 

Resultado das solicitações de recurso. Divulgação dos 
horários de entrevista e prova prática (Site do IFRS – 
Câmpus Porto Alegre). 

28 e 29/08/2013 A partir das 8h Prova Prática e Entrevista. 

30/08/2013 A partir das 14h Divulgação dos resultados da Prova Prática e Entrevista 
(Site do IFRS – Câmpus Porto Alegre). 

02/09/2013 Das 9h às 12h Prazo para interposição de recursos (Diretoria de Gestão 
de Pessoas do IFRS – Câmpus Porto Alegre). 

02/09/2013 A partir das 14h Divulgação do resultado final (Site do IFRS – Câmpus 
Porto Alegre). 

 
OBSERVAÇÕES: 
- O cronograma poderá ser alterado dependendo do número de candidatos. 
Qualquer alteração será informada no site do IFRS – Câmpus Porto Alegre: 
http://www.poa.ifrs.edu.br. 
- O Processo Seletivo será constituído de entrevista (com base no currículo 
apresentado) e prova prática. 
- O candidato que não comparecer à prova prática e/ou a entrevista será 
desclassificado. 
- A Prova Prática terá a duração máxima de 2 horas ocorrendo com até quatro 
candidatos simultaneamente. A prova consistirá no estaqueamento e decoração de 
um bolo com pasta americana. Sendo possível a utilização de corantes nas cores 
verde, amarelo gema, vermelho, azul, preto e branco leite. A pasta americana, o 
bolo, os corantes, assim como os materiais e utensílios (rolos pequeno e grande, 
bicos básicos de confeitar, pincéis e cortadores) serão fornecidos no momento da 
prova. 
- A entrevista será individual com duração de 15 a 20 minutos.  


