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EDITAL DE Nº 3, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019
SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 2/2019-COGPE/DG/SPP/RE/IFRN

O DIRETOR - GERAL PRO TEMPORE DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE no uso
de suas atribuições, delegadas através da Portaria nº. 1038/2019-Reitoria/IFRN, de 24 de julho de 2019, publicada no Diário Oficial da União, de 26 de julho de 2019, torna pública a
SEGUNDA RETIFICAÇÃO do Edital 02/2019-COGPE/DG/SPP/RE/IFRN de 15 de outubro de 2019, publicado no DOU em 17 de outubro de 2019, de forma que o processo ocorrerá de acordo
com as normas a seguir:

I. Das inscrições:
Onde se lê:
Período: das 10h00min do dia 21 de outubro de 2019 às 20h00min do dia 03 de novembro de 2019.
Leia-se:
Período: das 10h00min do dia 21 de outubro de 2019 às 20h00min do dia 12 de novembro de 2019.
II. Das Matérias/Disciplinas, das Vagas, da Habilitação/Requisito Mínimo:
Onde se lê:
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

. MATÉRIA/ DISCIPLINA V AG A S PARA O CAMPUS S ÃO PAULO DO POTENGI HABILITAÇÃO / REQUISITO MÍNIMO

. Geografia 01 Licenciatura em Geografia

. Meio Ambiente e Agroecologia 01 Graduação em Agronomia ou Engenharia Florestal; ou Graduação em Gestão Ambiental ou Meio Ambiente; ou Engenheiro Agrícola; ou

Engenheiro Agrícola e Ambiental; ou Engenheiro Ambiental

Leia-se:
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

. MATÉRIA/ DISCIPLINA VAGAS PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI HABILITAÇÃO / REQUISITO MÍNIMO

. Geografia 01 Licenciatura em Geografia

. Meio Ambiente e Agroecologia 01 Graduação em Agronomia ou Engenharia Florestal; ou Graduação em Gestão Ambiental ou Meio Ambiente; ou Engenheiro Agrícola; ou

Engenheiro Agrícola e Ambiental; ou Engenheiro Ambiental; ou Licenciatura em Ciências Agrárias

O candidato poderá acessar a cópia completa do Edital e suas retificações no site do IFRN (http://portal.ifrn.edu.br/servidores/processos-seletivos).

RENATO DANTAS ROCHA DA SILVA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 158141

Número do Contrato: 74/2018.
Nº Processo: 23419000906201855.
PREGÃO SRP Nº 37/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E
TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 00028986007110. Contratado : ELEVADORES AT L A S
SCHINDLER LTDA. -.Objeto: Renovação Contratual por doze meses do contrato de
manutenção de elevadores do IFRS - Reitoria e mudança de CNPJ. Fundamento Legal: Art.
57, inciso I, da Lei 8.666/93. Vigência: 08/10/2019 a 08/10/2020. Data de Assinatura:
16/09/2019.

(SICON - 06/11/2019) 158141-26419-2019NE800398

CAMPUS FARROUPILHA

EDITAL Nº 46/2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS FARROUPILHA, DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, nomeado pela Portaria nº
848/2016-IFRS, de 18 de abril de 2016, DOU de 19 de abril de 2016, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a Lei nº. 8.745/93, o Decreto 7.312/2010, a
Resolução IFRS nº 020/2019 e a Resolução IFRS nº 080/2019, torna pública a abertura
das inscrições para Processo Seletivo Simplificado, destinado à seleção e à posterior
contratação, por tempo determinado, de PROFESSOR VISITANTE, vinculado ao Edital nº
34/2019 referente a distribuição interna de vagas de professor visitante no IFRS, de
acordo com as normas a seguir:

1. ORIENTAÇÕES GERAIS, VAGAS, REQUISITO MÍNIMOS E ATIVIDADES
PREVISTAS PARA A FUNÇÃO

1.2. O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de
Comissão designada através de portaria específica pela Direção-Geral do Campus
ofertante da vaga.

1.3. Todas as informações e publicações relativas ao presente Edital estarão
disponíveis na página do Campus junto à Internet.

1.4. A vaga e a formação exigida para a contratação estão definidos
abaixo:

1.4.1 Objetivo da Contratação Apoio a Execução de Programa de Pós-
Graduação stricto sensu em Tecnologia e Engenharia dos Materiais (PPG - TEM)

1.4.2 Número de Vagas: 01 (Não haverá reserva de vagas para provimento
imediato para pessoas com deficiência em razão do quantitativo oferecido, sendo
mantido cadastro de reserva.)

1.4.3 Os requisitos exigidos são:
a) Formação: Bacharelado em Química, ou Química Industrial, ou Graduação

em Engenharia Química, ou Engenharia de Materiais, ou Engenharia Mecânica.
b) Doutorado na área de Engenharia há, no mínimo, 10 anos.
c) Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência na área de

materiais ou de polímeros.
d) Ter produção científica relevante nos últimos 5 (cinco) anos em tecnologia

dos materiais nas linhas de pesquisa do PPG - TEM, a saber: Desenvolvimento de
materiais de engenharia, ou Melhoria de processo de fabricação.

1.4.4 Atividades a serem desenvolvidas:
a) Este professor poderá atuar nos seguintes cursos/modalidades, com

prioridade ao primeiro:
- Mestrado Profissional em Tecnologia e Engenharia dos Materiais.
- Graduação em Engenharia Mecânica
- Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica.
b) Qualificar a oferta de aulas práticas independente da modalidade de

curso.
c) Pesquisa, através da participação em editais de fomento externo e interno

e conjuntamente com os professores da área em propostas de investigação científica e
tecnológica que objetivem a inovação.

d) Extensão, através da elaboração e proposição de cursos de curta duração
(FIC - Formação Inicial e Continuada de 160 horas) que visem estimular o conhecimento
prático de acordo com as especificidades industriais e a aproximação com empresas;
participação e elaboração de eventos; e prestação de serviços.

2. DA REMUNERAÇÃO, DA CARGA HORÁRIA E OUTROS BENEFÍCIOS
2.1. A remuneração será feita de forma isonômica à remuneração da carreira,

correspondendo à Classe DIV - nível 4 da Carreira de Magistério de Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico - EBTT prevista para o regime de 40 horas semanais, conforme
disposto na Resolução CONSUP - IFRS nº 080/2019, sendo composta de Vencimento
Básico (VB) e Retribuição por Titulação (RT), conforme quadro abaixo:

. VB RT - Doutorado T OT A L

. R$ 6.076,54 R$ 5.241,01 R$ 11.317,55

2.2. Os valores atualmente serão de acordo com a atualização prevista na Lei
13.325, de 29 de julho de 2016, referente ao período a partir de 1º de agosto de
2019.

2.3. Além da remuneração, o Professor Visitante fará jus ao pagamento de
adicionais de insalubridade/periculosidade, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e
auxílio pré-escolar, condicionados ao exame prévio da Unidade de Gestão de Pessoas do
Campus.

3. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:
3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos da legislação em vigor, ou

português com comprovada condição de igualdade e gozo dos direitos políticos;
3.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais para ambos os sexos, e com

a situação militar aos candidatos do sexo masculino.
3.3. Ser portador do título de Doutor há, no mínimo, dois anos (situação

verificada no último dia do prazo para inscrição);
3.4. Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área;

e
3.5. Ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco)

anos.
3.6. A não comprovação de quaisquer dos requisitos exigidos acima implicará

a não contratação do candidato aprovado, anulando-se os atos ou efeitos decorrentes da
inscrição do processo seletivo.

3.7. Não poderão ser contratados:
a) profissionais que ocupem cargo efetivo pertencente às carreiras do

magistério federal superior e/ou do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico de que tratam
as Leis nº 7.596/87, 11.784/2008 e 12.772/2012, mesmo que se encontrem
licenciados;

b) profissionais que tiveram contrato anterior vinculado à Lei 8.745/93
encerrado há menos de 24 (vinte e quatro) meses;

c) profissionais participantes da gerência ou administração de sociedade
privada, na condição de administrador ou sócio-gerente, conforme inciso X do art. 117
da Lei 8.112/90, inclusive na condição de MEI - Microempresário Individual;

3.8. No caso de candidato que seja servidor público, a acumulação de
vencimentos do cargo efetivo com o cargo objeto deste processo seletivo somente será
permitida quando se tratar de cargo, emprego ou função passível de acumulação, na
forma autorizada pela Constituição Federal, devendo ainda o candidato, neste caso,
comprovar formalmente a compatibilidade de horários, através de declaração.

3.9. No caso de candidato na condição de servidor público inativo, a
acumulação de proventos e vencimentos do cargo objeto deste processo seletivo
somente será permitida quando se tratar de cargos, empregos e funções acumuláveis na
atividade, na forma autorizada pela Constituição Federal.

3.10. Cada candidato poderá concorrer a apenas uma das vagas de que trata
o presente Edital.

3.11. O candidato selecionado será contratado por tempo determinado, por
um período de até 1 (um) ano, admitida a prorrogação, no interesse da administração,
até o prazo máximo de 2 (dois) anos.

3.11.1 A solicitação da prorrogação do Contrato ficará condicionada a:a)
aprovação do Relatório das atividades desenvolvidas;

b) apresentação e aprovação do novo Plano de Trabalho.
3.11.2. A avaliação do desempenho do professor visitante será realizada no

prazo de 30 (trinta) dias antes do encerramento do contrato ou semestralmente no caso
de contratos cuja duração se estenda por período superior a 6 (seis) meses.

3.11.3. O professor visitante deverá apresentar Relatório correspondente às
atividades desenvolvidas à Comissão específica prevista no item 1.2 para avaliação e
acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado.

3.11.4. Os resultados da avaliação do desempenho docente poderão ser
utilizados pelo IFRS nos seguintes momentos ou situações:

I - por ocasião da prorrogação do período de contrato vigente;
II - no desligamento do professor do corpo docente da Instituição.
3.12. Por necessidade do Campus e em comum acordo com o candidato,

poderão ser acrescentadas atividades a serem desenvolvidas no decorrer do período,
desde que compatível com o Projeto de Pesquisa apresentado e avaliado.

4. DA INSCRIÇÃO:
4.1 - Período: de 07/11/2019 a 22/11/2019.
4.2 - Horário: de Segunda a Sexta-Feira, das 08:30 h às 11:30 h e das 13:00

h às 16:30 h.
4.3 - Local: as inscrições serão realizadas através de formulário próprio

(Anexo III) disponível no site do Campus: ifrs.edu.br/farroupilha, ou diretamente na
Unidade de Gestão de Pessoas do Campus Farroupilha, localizado na avenida São
Vicente, 785, Bairro Cinquentenário - Farroupilha, RS - CEP: 95174-274, Fone (54) 3260-
2400.

4.4. A inscrição poderá, ainda, ser efetivada por correspondência enviada
para o endereço informado no item 5.3, preferencialmente, via SEDEX 10, ou, não
havendo, na modalidade SEDEX normal, desde que postada até o último dia das
inscrições.

4.4.1. Na hipótese de inscrição conforme item 4.4, o candidato deverá
encaminhar o comprovante de postagem da documentação ao e-mail:
rh@farroupilha.ifrs.edu.br.

4.5. Não serão aceitas inscrições condicionais ou extemporâneas. Admitir-se-
á, contudo, inscrição por procuração com poderes especiais, condicionada à
apresentação do instrumento de mandato e fotocópia do documento de identidade do
procurador.

A íntegra deste edital encontra-se disponível no sítio
<https://www.ifrs.edu.br/farroupilha>.

LEANDRO LUMBIERI

EDITAL DE Nº 3, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019
SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 2/2019-COGPE/DG/SPP/RE/IFRN


