Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

CRONOGRAMA – EDITAL 001/2017
ÁREAS: ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA
Data
16/01/2017 a 13/02/2017

Horário
Segunda-feira: 12h às 18h
Demais dias úteis: 8h30 às
14h*

14/02/2017

9h às 12h

14/02/2017

A partir das 14h

15/02/2017

Das 9h às 14h

16/02/2017

A partir das 14h

20/02/2017
21/02/2017

Das 14h às 17h
A partir das 12h

22/02/2017

Das 9h às 12h

23/02/2017

A partir das 14h

Atividade
Inscrições e recebimento
de documentação
(Diretoria de Gestão de
Pessoas do IFRS –
Campus Porto Alegre).
Instalação da Banca e
Análise de Currículos.
Homologação dos
candidatos selecionados e
divulgação do horário e
local da entrevista e prova
didática (site do IFRS –
Campus Porto Alegre).
Entrega das solicitações
de recurso (Diretoria de
Gestão de Pessoas do
IFRS – Campus Porto
Alegre).
Divulgação da análise dos
recursos
Prova didática.
Divulgação do resultado
parcial (site do IFRS –
Campus Porto Alegre).
Entrega das solicitações
de recurso (Diretoria de
Gestão de Pessoas do
IFRS – Campus Porto
Alegre).
Resultado das solicitações
de recurso e divulgação do
resultado final (site do
IFRS – Campus Porto
Alegre).
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*Observado os horários especiais de funcionamento do Campus, no período do janeiro
e fevereiro de 2017 (segundas-feiras, das 12h às 18h; terça a sexta-feira, das 8h às
14h), conforme Comunicado 020/2016.
OBSERVAÇÕES
1 O cronograma poderá ser alterado de acordo com o número de candidatos.
Qualquer alteração será informada no site do IFRS – Campus Porto Alegre:
http://www.poa.ifrs.edu.br
2 O processo seletivo contará de uma única etapa, subdividida em duas fases:
análise do currículo (peso 4), e prova didática com entrevista (peso 6).
3 Serão classificados para a prova didática somente os dez (10) primeiros
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 25 (vinte e cinco pontos) no
currículo, em ordem decrescente. Em caso de empate na última colocação, todos
os candidatos que empatarem serão classificados para a prova didática.
4 Para aprovação o candidato deverá obter nota igual ou superior a 60 (sessenta
pontos).
5 Em caso de empate, o critério para desempate será o candidato com maior
pontuação na prova didática. Persistindo o empate, será classificado o candidato
com maior pontuação no currículo.
6 O candidato que não comparecer a qualquer uma das provas e/ou não
apresentar currículo documentado, assim como não cumprir com os requisitos
exigidos nesse edital, será automaticamente desclassificado.
7 A entrevista possui tempo previsto de até 10 minutos por candidato. O dia e o
horário da realização das entrevistas e provas didáticas serão divulgados no site
do campus.
8 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 contemplado no sorteio.
9 Para a prova didática, serão disponibilizados aos candidatos lousa, giz ou caneta
para quadro, projetor multimídia e computador com Office 2003 (no mínimo).
10 Recomenda-se aos candidatos que se preparem, também, para caso de pane
nos equipamentos ou falta de energia elétrica.
11 Os temas da prova didática, que serão sorteados pelo candidato no dia da
prova, são:
Área de Administração: Administração Pública; Gestão de Operações;
Empreendedorismo.
Área de Economia: Demanda, Oferta e Equilíbrio de Mercado; O produto da
atividade econômica: conceito, bases, recursos, fluxos e mensuração; Déficit
fiscal e dívida do governo.
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