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O IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul abre as inscrições para o 

Concurso Público que tem o objetivo de contratar Professores em Regime de 

Dedicação Exclusiva. 

Cargos e Remuneração 

O Instituto Federal - RS oferece 129 vagas, disponíveis para diversas áreas de 

atuação, sendo que todas necessitam de profissionais com nível superior. 

O vencimentos podem chegar a até R$6.055,01, conforme a titulação do 

docente. Confira a seguir a divisão das vagas entre as áreas e os Campus de 

atuação. 

Clique abaixo para ampliar o quadro de vagas do Concurso IFRS | Edital 

05/2010 

 Inscrição 

- Internet: ficam disponíveis no endereço www.ifrs.edu.br/concurso, entre os 

dias 19 de fevereiro e 05 de março de 2010. 

Aqueles que não possuem acesso a internet poderão utilizar os computadores 

disponíveis nos endereços listados no item 4.2 do edital oficial, sendo que o 

atendimento nestes locais será no mesmo período das inscrições, das 13:30h 

às 17:30h. Para todos os candidatos o valor da taxa de inscrição é de 

R$140,00; valor que deverá ser quitado até 05 de março de 2010 mediante 

boleto bancário emitido no ato da inscrição. 

Provas 

A avaliação dos candidatos ao Concurso do IFRS compreenderá: 

1. Prova Objetiva. 

2. Prova de Desempenho Didático. 

3. Prova de Títulos. 

A avaliação objetiva do concurso se iniciará às 8 horas do dia 28 de março. Os 

candidatos poderão realizá-la nas cidades de Bento Gonçalves, Porto Alegre, 

Rio Grande e Sertão. 



Em 12 de abril serão divulgadas maiores informações referentes a aplicação da 

segunda fase e do recebimento dos títulos, que estão inicialmente marcadas 

para os dias 17, 18, 19 e 20 de abril de 2010. O acompanhamento das 

publicações deve ser no website da IFRS (link abaixo). 

Gabarito e Resultado 

Os gabaritos estarão acessíveis para consulta na data de 29 de março, e o 

resultado da primeira etapa será divulgado na provável data de 05 de abril de 

2010. 

Edital 

Edital e documentos relacionados ao Concurso Público do Instituto Federal do 

Rio Grande do Sul 

Informações Adicionais 

-Instituto Federal - RS 

 


