
  

autenticada dos comprovantes de renda próprio e de todos os membros da família, que contribuam para 
seu sustento e dos seus dependentes legais. 
3.2.4.2 Somente serão aceitos como comprovantes de renda os seguintes documentos: 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e 
anotação de nenhum ou do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco ou 
com correspondente data de saída anotada do último contrato de trabalho;  
b) contracheque atual;  
c) no caso de autônomos, declaração de próprio punho dos rendimentos correspondentes a contratos de 
prestação de serviço e(ou) contrato de prestação de serviços e recibo de pagamento autônomo (RPA). 
d) no caso de desempregado, declaração de próprio punho de que está desempregado, não exerce 
atividade como autônomo, não participa de sociedade profissional e que a sua situação econômica não lhe 
permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, respondendo 
civil e criminalmente pelo inteiro teor das afirmações.  
3.2.4.3 Além da apresentação dos documentos necessários à comprovação da renda familiar, o candidato 
deverá entregar cópia autenticada dos seguintes documentos: 
a) documento de identidade do requerente; 
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente; 
c) comprovante de residência (conta atualizada de luz, de água ou de telefone fixo); 
d) certidão de óbito de pai(s) e(ou) mantenedor(es), quando for o caso. 
3.2.4.4 As informações prestadas no requerimento de isenção, bem como a documentação apresentada, 
serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime 
contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do concurso. 
3.2.4.5 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 
a) omitir informações e(ou) torná-las inverídicas; 
b) fraudar e(ou) falsificar documentação; 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia autenticada dos documentos exigidos neste edital; 
d) não observar os locais, o prazo e os horários estabelecidos neste edital. 
3.2.4.6 Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos documentos comprobatórios, 
a complementação da documentação, bem como revisão. 
3.2.4.7 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou via correio 
eletrônico. 
3.2.4.8 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela COPEMA. 
3.2.4.9 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 08 de junho de 2018, no 
endereço eletrônico http://concurso.ifal.edu.br.  
3.2.4.10 Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição. 
3.2.4.11 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão imprimir a GRU no 
endereço eletrônico http://concurso.ifal.edu.br, e efetuar o pagamento para poder efetivar a sua inscrição 
no concurso.  
3.2.5. O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de condição especial para a realização 
das provas deverá solicitá-la formalmente ao Campus, no período da inscrição, indicando claramente 
quais os recursos especiais básicos necessários (INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR). Após esse 
período, a solicitação não será deferida. 
3.2.6. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar uma 
acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da 
criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas. 
3.2.7. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 
3.2.8. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso 
aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos por ocasião da 
contratação. 
3.2.9. O candidato só poderá se inscrever em 01 (uma) das áreas de atuação/localidade especificadas no 
item 4 deste Edital. 
3.2.10. Caso exista mais de uma inscrição do mesmo candidato, somente será formalizada a última, não 
sendo consideradas as demais. 
3.2.11. Do período da inscrição até dia 18/06/2018, o candidato deverá obrigatoriamente entregar todos os 
comprovantes dos títulos, na Diretoria de Ensino do Campus onde ocorrerá a prova, a fim de que sejam 
submetidos à avaliação na Prova de Títulos, no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. 
3.2.11.1. Os títulos deverão ser entregues por meio de cópias autenticadas, dispensando nova conferência 
com o documento original, ou a autenticação poderá ser feita pelo próprio servidor a quem o documento 
deve ser apresentado, mediante apresentação do original.  
3.2.11.2. Verificada, a qualquer tempo, falsificação de assinatura ou de autenticação de documento 
público ou particular, o órgão ou entidade considerará não satisfeita a exigência documental respectiva e, 
dentro do prazo máximo de cinco dias, dará conhecimento do fato à autoridade competente para adoção 
das providências administrativas, civis e penais cabíveis.    
3.2.12. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 
neste edital. 
 
4. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO/HABILITAÇÃO EXIGIDA/LOCALIDADE 
4.1. O cadastro de reserva será destinado aos Campus do IFAL, conforme quadro abaixo. 

Áreas de atuação Habilitação exigida no ato da contratação. Campus Regime de trabalho 

Física Graduação em Física. Penedo 40 horas 

Geotecnia Graduação em Engenharia Civil, ou Geologia, ou pós-graduação 
stricto sensu em Geotecnia ou em áreas afins. 

Maceió  40 horas 

História Graduação em História. Maragogi 40 horas 
Hospedagem/Alimentos e 
Bebidas 

Graduação em Hospedagem, ou em Hotelaria ou afins, ou pós-
graduação stricto sensu na área ou em áreas afins. 

Maragogi 40 horas 

Informática: Arquitetura 
de redes  

Graduação em Ciência da Computação ou em Sistemas de 
Informação ou em Análise de Sistemas ou em Tecnologia da 
Informação ou em Tecnologia da Informação ou em Engenharia de 
Computação. 

Maceió  40 horas 

Rio Largo 40 horas 

Informática: 
Desenvolvimento de 
software 

Graduação em Ciência da Computação ou em Sistemas de 
Informação ou em Análise de Sistemas ou em Ciência da 
Computação ou em Tecnologia da Informação ou em Engenharia 

Maceió  40 horas 



  

de Computação. 

Matemática Graduação em Matemática. Maceió  40 horas 

Pedagogia  Graduação em Pedagogia. Maceió  40 horas 

Português Graduação em Letras: Português. Palmeira dos Índios 40 horas 

4.2. No interesse do Instituto Federal de Alagoas, o candidato poderá ser contratado para qualquer 
campus ou campus avançado no âmbito do IFAL, distinto daquele para o qual concorreu, observando-se 
rigorosamente a ordem de classificação geral dos candidatos. 
4.3. O aproveitamento de candidatos habilitados para outro campus, diferente do qual se inscreveu, se 
dará por uma classificação geral dentro da área de atuação, independentemente do campus, observando os 
critérios de pontuação e desempate descritos nos itens 10.1 e 10.2. 
4.3.1. Caso o candidato manifeste interesse, mediante opção declarada, na contratação pelo IFAL, para 
outro campus diferente do inscrito, deixará de compor a relação dos candidatos aprovados para o campus 
de inscrição original. 
4.3.2. Caso o candidato não aceite ser aproveitado para outro campus do IFAL para o qual se inscreveu, 
mediante opção declarada, será assegurada a sua permanência na ordem de classificação, ficando 
facultado o aproveitamento do próximo candidato que manifestar concordância. 
 
5. DA REMUNERAÇÃO E REGIME DE TRABALHO 
5.1. A remuneração do Professor Substituto do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico obedece à Lei nº 
11.784, de  22 de setembro de 2008, alterada pela Lei nº 12.702/2012 e pela Lei nº 12.772/2012 e à 
Orientação Normativa SRH/MP nº 5, de 28 de outubro de 2009, que determina que a remuneração será 
correspondente a classe inicial da carreira de professor de ensino básico, técnico e tecnológico, no valor 
de R$ 2.968,78 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) para o regime de 40 
horas, podendo ser acrescido das demais vantagens, conforme legislação vigente.  
 
6. DO CRONOGRAMA 
6.1. 1ª FASE: Prova de títulos: Os títulos entregues, por ocasião da inscrição, serão apreciados pelas 
bancas examinadoras no prazo previsto de 8 (oito) dias, após final do pagamento. 
6.2. O resultado da 1ª Fase do Processo Seletivo Simplificado será divulgado em prazo previsto de 10 dias 
úteis, a contar da data final da inscrição, sendo classificados os candidatos conforme regras do item 9.1 
desse edital. O candidato terá prazo de 01 (um) dia útil, após a data de divulgação do resultado da 1ª fase, 
para protocolizar recurso, no Setor de Protocolo do respectivo campus onde ocorreu a prova. 
6.3. Após resultado da primeira fase, será feita a convocação dos classificados para o sorteio do ponto, 
cuja presença do candidato é facultativa, a fim de que seja realizada a 2ª FASE - Prova de Desempenho 
Didático, divulgando-se o detalhamento de local, data e horários da prova.  
6.4. A prova de desempenho didático será realizada no respectivo campus do INSTITUTO, nos seguintes 
horários: das 08 às 12 horas, com os primeiros sorteados (máximo cinco candidatos), e das 14 às 18 horas 
com os últimos sorteados, conforme ato de convocação dessa fase. 
 
7. DO PROCESSO SELETIVO 
7.1. O Processo Seletivo Simplificado realizar-se-á em (duas) fases: 
FASES PROVAS NATUREZA 

NOTA 
MÁXIMA 

NOTA MÍNIMA PARA 
CLASSIFICAÇÃO 

PESO 

1ª FASE PROVA DE TÍTULOS 
 

ELIMINATÓRIA 
 

50 03 PONTOS 1,0 

2ª FASE 
 

PROVA PRÁTICA DE DESEMPENHO 
DIDÁTICO OU DE DESEMPENHO 
TÉCNICO 

ELIMINATÓRIA 
 

100 
 

60 PONTOS 
 

1,0 
 

7.2. Serão considerados aprovados na primeira fase os candidatos que obtiverem as maiores pontuações, 
respeitando-se a nota mínima e o número máximo de candidatos estabelecido no Anexo II.  
7.3. Será considerado aprovado o candidato que obtiver uma pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos 
na segunda fase.  
 
8. DA PROVA DE TÍTULOS 
8.1. Do período previsto para a solicitação da inscrição até o prazo final para o pagamento, o candidato 
deverá apresentar à Diretoria de Ensino de cada campus, onde ocorrerá a prova (item 4.1), os seguintes 
documentos: curriculum vitae atualizado e encadernado na ordem do item 8.9, acompanhado de cópia dos 
documentos comprobatórios.  
8.1.1. O horário de entrega dos documentos será das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, devendo as cópias 
dos títulos serem entregues por meio de cópias autenticadas, dispensando nova conferência com o 
documento original, ou a autenticação poderá ser feita pelo próprio servidor a quem o documento deve ser 
apresentado, mediante apresentação do original. 
8.1.2. As cópias dos títulos deverão ser encadernadas pelo candidato rigorosamente de acordo com a 
ordem do item 8.9, apresentando apenas os documentos validos para pontuação, devendo a Comissão 
organizadora receber somente os títulos que estejam enquadrados no referido item. 
8.2. Os títulos e trabalhos publicados em língua estrangeira somente serão avaliados, se acompanhados de 
tradução feita por tradutor público juramentado, salvo quando publicados em inglês ou espanhol. 
8.3. Não serão computados, duplamente, os pontos relativos a títulos que especifiquem tempo de serviço 
paralelo na mesma atividade. 
8.4. Será computado uma única vez o mesmo trabalho apresentado como título para as alíneas “F” e “ G”
do subitem 8.9 deste edital. 
8.5. Os diplomas/certificados apresentados serão considerados uma única vez, mesmo que o candidato 
tenha mais de uma formatura de mesmo nível. 
8.6. Caso haja dúvidas quanto à veracidade ou insuficiência nas informações sobre o título apresentado, a 
Banca Examinadora o desconsiderará. 
8.7. Em relação às alíneas “D” e “E” do subitem 8.9 deste edital, não serão aceitos recibos, contracheques 
ou qualquer outro documento que inviabilize a contagem do tempo. 
8.7.1. Os documentos a serem apresentados são: Certidão de Tempo de Serviço para atividades 
desenvolvidas no âmbito do Serviço Público e/ou Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
acompanhada de declaração atualizada do empregador; 


