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CRONOGRAMA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO,  

REFERENTE AO EDITAL Nº 037, DE 12 DE JUNHO DE 2015. 
 

ÁREA: Ciências Ambientais/Ecologia 

Data Horário Atividade 

15/06 a 26/06/2015 Das 9h às 14h Inscrições e recebimento de 

documentação (Diretoria de Gestão de 

Pessoas do IFRS – Câmpus Porto 

Alegre). 

29/06/2015 Das 13h30min às 18h Instalação da Banca e Análise de 

Currículos 

30/06/2015 A partir das 14h Homologação dos candidatos 

selecionados, divulgação do horário e 

local da prova didática (site do IFRS – 

Câmpus Porto Alegre). 

01/07/2015 a 

03/07/2015 

Das 13h30min às 19h Prova didática 

07/07/2015 A partir das 14 h Divulgação do resultado parcial (site do 

IFRS – Câmpus Porto Alegre). 

08/07/2015 Das 9h às 11h Entrega das solicitações de recurso 

(Diretoria de Gestão de Pessoas do 

IFRS – Câmpus Porto Alegre). 

10/07/2015 A partir das 14 h Resultado das solicitações de recurso e 

divulgação do resultado final (site do 

IFRS – Câmpus Porto Alegre). 

13/07/2015 A partir das 8h Homologação do resultado no Diário 

Oficial da União. 
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OBSERVAÇÕES: 
1.  O cronograma poderá ser alterado de acordo com o número de candidatos. Qualquer 

alteração será informada no site do IFRS – Câmpus Porto Alegre: 

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

2.  O Processo Seletivo contará de uma única etapa, subdividida nas seguintes provas: 

Análise do Currículo 40 pontos 

Prova didática 60 pontos 

3. Para aprovação o canditado deverá obter nota igual ou superior a 70 (setenta 

pontos). 

4. Em caso de empate, os critérios para desempate serão: 

- Candidato com maior pontuação na prova didática; 

- Candidato com maior pontuação no currículo; 

- Candidato de mais idade. 

5. O candidato que não comparecer a qualquer uma das provas e/ou não apresentar 

Currículo Lattes documentado, assim como não cumprir com os requisitos exigidos 

nesse edital, será automaticamente desclassificado.  

6. O candidato terá 20 minutos para a realização da prova didática e deverá entregar 

para a banca o plano de ensino da aula a ser ministrada, de acordo com o tema 

escolhido. 

7.  Para a prova didática, serão disponibilizados aos candidatos lousa, giz ou caneta 

para quadro, projetor multimídia e computador com Office 2003 (no mínimo). 

Recomenda-se aos candidatos que se preparem, também, para caso de pane nos 

equipamentos ou falta de energia elétrica. 

8. O dia e o horário das provas didáticas serão divulgados no site do câmpus. 

9. A prova didática deverá contemplar um dos seguintes temas, a ser escolhido pelo 

candidato: 

I – Bens e Serviços da Natureza; 

II – Processo de Avaliação de Impacto Ambiental; 

III – Indicadores físicos, químicos e microbiológicos da qualidade da água; 

IV – Bioindicadores ambientais utilizados na análise de qualidade do solo, ar e água; 

V – Gestão de recursos naturais; 

VI – Atividades humanas e sua influência sobre os processos ecológicos; 

VII – Aplicação da ecotoxicologia na avaliação ambiental; 

VIII – Conceitos básicos em ecologia. 


