
Cronograma do Processo Seletivo para Professor Substituto (20h) 
Área: Biblioteconomia 

 
Data Horário Atividade 

24/01/2014 a 20/02/2014 Segunda-Feira:  
12:00 às 16:00 
Terça a Sexta-feira:  
10:30 às 14:00h 

Inscrições,  recebimento da documentação e  
cronograma do concurso. (Diretoria de Gestão de 
Pessoas – Câmpus Porto Alegre, 9º andar - 
Centro). 

24/02/2014 14h Instalação da banca e análise dos currículos. 
25/02/2014 14h Homologação das inscrições, divulgação dos 

candidatos selecionados para a entrevista, prova 
didática e cronograma de horário da prova 
didática (site do IFRS – Câmpus Porto Alegre)  

26/02/2014  Entrevistas dos candidatos e sorteio do ponto para 
prova didática. (IFRS/Câmpus Porto Alegre – 6º 
andar) 

27/02/2014 14h Provas didáticas. (Sala 153 – Laboratório de  
Preservação de Acervos). Local: IFRS/Câmpus 
Porto Alegre – 6º andar) 

28/02/2014 14h Provas didáticas (Laboratório de  
Preservação de Acervos) Local: IFRS/Campus 
Porto Alegre – 6º andar) 

06/03/2014 A partir das 15h 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). 
 
• A entrevista e a prova didática serão realizadas por ordem alfabética. Os horários serão 
divulgados conforme cronograma acima 
 
• O candidato que não comparecer a entrevista e/ou prova didática está automaticamente 
desclassificado. 
 
• Os candidatos terão de 30 a 40 minutos para apresentação da aula (prova didática) e 10 
minutos para entrevista. 
 
• O processo seletivo contará de uma única etapa, subdividida em três fases: 
 
Entrevista - 
Análise de currículo 40 pontos 
Prova didática 60 pontos 
 
 
• Para aprovação o candidato deverá obter nota igual ou superior a 70 (setenta  
 
pontos). 
 



• Em caso de empate, os critérios para desempate serão: 
 
- o Candidato com maior pontuação na prova didática; 
 
- o Candidato com maior pontuação no currículo; 
 
- o Candidato de mais idade. 
 
 
Recursos Disponíveis: 
 
• Recurso para projeção (TV com entrada USB); 
 
• Quadro branco. 
 
Tema da Prova Didática: 
 
“Preservação de acervos bibliográficos: técnicas e materiais utilizados no processo de 
recuperação de materiais bibliográficos”. 


