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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA FLUMINENSE

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO No- 91271/2012 - UASG 158468

No- Processo: 23044091271/2012 . Objeto: Pagamento de DPVATs dos

veículos oficiais do campus Cabo Frio do Instituto Federal Flumi-

nense Total de Itens Licitados: 00006 . Fundamento Legal: Art. 24º,

Inciso VIII da Lei no- 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Serviços de

órgão integrante da Administração Pública criado para esse fim, an-

teriormente à Lei 8.666/93 Declaração de Dispensa em 26/04/2012 .

DALILA SILVA MELLO . Diretora Geral do Campus Cabo Frio .

Ratificação em 14/05/2012 . RODRIGO TAVORA GADELHA . As-

sistente em Administração . Valor Global: R$ 1.042,72 . CNPJ CON-

TRATADA : 42.498.675/0001-52 SECRETARI A DE ESTADO DE

FA Z E N D A .

(SIDEC - 14/05/2012) 158139-26434-2012NE800001

EDITAL No- 48, DE 10 DE MAIO DE 2012
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei 11.892 de 29/12/2008, publicada no D.O.U. de 30/12/2008; a Portaria MEC
nº. 04 de 06/01/2009, publicada no D.O.U. de 07/01/2009 e Decreto MEC de 04 de Abril de 2012, publicado no D.O.U. de 05 de Abril de 2012; e de acordo com as disposições da legislação em vigor, faz saber que
estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - temporário, conforme disposto na Lei 8.745 de 09/12/1993, com
suas alterações posteriores, com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no IFFluminense.

O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e coordenado por Comissão Específica, constituída por representantes dos câmpus do IF Fluminense, designada por meio de Portaria do
R e i t o r.

I - Da Distribuição de Vagas e da Habilitação Exigida:
1.1Os professores serão selecionados para os câmpus Bom Jesus do Itabapoana, Campos-Centro, Campos-Guarus, Macaé, Cabo Frio, Unidade de Pesquisa Agroambiental (UPEA) nas áreas/disciplinas

detalhadas a seguir:

Á re a s / d i s c i p l i n a s N° de Vagas Câmpus C.H. Remuneração Titulação Exigida/ Perfil Profissional
Construção Civil 01 Campos- Centro 40h R$ 2.130,33 Graduação em Arquitetura, cursada em Instituição reconhecida

pelo MEC.
Educação I 01 UPEA 40h R$ 2.130,33 Graduação em Psicologia, cursada em Instituição reconhecida

pelo MEC.
Educação II 01 Campos-Centro 40h R$ 2.130,33 Graduação em Pedagogia, cursada em Instituição reconhecida

pelo MEC.
Eletroeletrônica I 02 Macaé 20h R$ 1.536,46 Graduação em Engenharia Elétrica ou Graduação em Enge-

nharia Eletrônica ou Curso Superior de Tecnologia em Sis-
temas Elétricos ou qualquer Graduação com Curso Técnico em
Eletrotécnica ou com Curso Técnico em Eletrônica ou com
Curso Técnico em Automação, cursados em Instituição reco-
nhecida pelo MEC.

Eletroeletrônica II 02 Macaé 40h R$ 2.130,33 Graduação em Engenharia Elétrica ou Graduação em Enge-
nharia Eletrônica ou Curso Superior de Tecnologia em Sis-
temas Elétricos ou qualquer Graduação com Curso Técnico em
Eletrotécnica ou com Curso Técnico em Eletrônica ou com
Curso Técnico em Automação, cursados em Instituição reco-
nhecida pelo MEC.

01 Cabo Frio
Eletrotécnica 02 Campos- Centro 20h R$ 1.536,46 Graduação em Engenharia Elétrica ou Curso Superior de Tec-

nologia em Sistemas Elétricos ou qualquer Graduação com
Curso Técnico em Eletrotécnica, cursados em Instituição re-
conhecida pelo MEC.

Á re a s / d i s c i p l i n a s N° de Vagas Câmpus C.H. Remuneração Titulação Exigida/ Perfil Profissional
Espanhol 01 Cabo Frio 40h R$ 2.130,33 Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Espanhola,

cursada em Instituição reconhecida pelo MEC.
Geoprocessamento 01 Campos-Centro 40h R$ 2.130,33 Bacharelado e/ou Licenciatura em Geografia, cursados em Ins-

tituição reconhecida pelo MEC com experiência na área/disci-
plina.

01 Bom Jesus
História 01 Bom Jesus 40h R$ 2.130,33 Licenciatura em História, cursada em Instituição reconhecida pelo

MEC.
Matemática 01 Campos- Centro 40h R$ 2.130,33 Licenciatura em Matemática, cursada em Instituição reconhecida

pelo MEC.
Mecânica I 02 Campos- Centro 20h R$ 1.536,46 Graduação em Engenharia Mecânica ou Graduação em Enge-

nharia de Materiais ou Graduação em Engenharia Metalúrgica ou
Curso Superior de Tecnologia em Manutenção ou qualquer Gra-
duação com curso Técnico em Mecânica, cursados em Instituição
reconhecida pelo MEC.

Mecânica II
(Soldagem)

02 Campos- Centro 20h R$ 1.536,46 Graduação em Engenharia Mecânica ou Graduação em Enge-
nharia de Materiais ou Graduação em Engenharia Metalúrgica ou
Curso Superior de Tecnologia em Manutenção ou qualquer Gra-
duação com curso Técnico em Mecânica, cursados em Instituição
reconhecida pelo MEC.

Á re a s / d i s c i p l i n a s N° de Vagas Câmpus C.H. Remuneração Titulação Exigida/ Perfil Profissional
Saúde/Saúde 01 Campos-Guarus 40h R$ 2.130,33 Graduação na área de Saúde, cursada em Instituição reconhecida

pelo MEC.
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 02 Campos-Centro 40h R$ 2.130,33 Ouvinte com Graduação em qualquer área cursada em Instituição

reconhecida pelo MEC e proficiência em Libras.
02 Bom Jesus

II - Das Inscrições:
a)Período: de 15 a 29 de maio de 2012
b)Horário: das 8h às 18h
c)Local para entrega de documentação: o candidato deverá entregar a documentação em qualquer câmpus do IFFluminense, de acordo com os endereços a seguir:
Câmpus Campos-Centro - Protocolo Geral do câmpus - Rua Dr. Siqueira, 273. Pq. Dom Bosco - Campos dos Goytacazes/ RJ. CEP. 28.030-130 - telefone: (22)27262873
Câmpus Campos-Guarus - Av. Souza Mota, 350. Parque Fundão. Campos dos Goytacazes. CEP 28.060-010. Telefone: (22) 27372418
Câmpus Bom Jesus - Av. Dario Vieira Borges, 235 Pq. do Trevo Bom Jesus do Itabapoana - RJ. CEP 28.360-000. Telefone: (22)38339850
Câmpus Itaperuna - Rodovia BR. 356 km3 - Cidade Nova. Itaperuna -RJ. CEP 28.300-000. Telefone: (22)38262300
Câmpus Macaé - Rodovia Amaral Peixoto, Km 164. Imboacica. Macaé - RJ CEP. 27973 -030. Telefone: (22)27736530
Câmpus Cabo Frio - Estrada de Búzios - Cabo Frio S/no. Baía Formosa. Cabo Frio - RJ. CEP. 28.900 -000. Telefone: (22)26299077

CAMPUS SÃO BORJA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/12

Espécie: Contrato de Professor Temporário de acordo com a Lei n°
8.745/93 e legislação complementar. CONTRATANTE: Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus São
Borja. CONTRATADO: EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA.
Objeto: Contrato de Professor Temporário por Prazo Determinado.
Período: 09/05/2012 a 09/05/2013, podendo ser prorrogado pelo pra-
zo de dois anos, já computado o interstício utilizado antes da pror-
rogação. Valor: O contratado receberá, mensalmente, a importância
equivalente ao valor do vencimento mais vantagens vigentes para o
cargo equivalente no quadro de magistério do Instituto Federal Far-
roupilha, Campus São Borja, reajustável no mesmo índice e data dos
aumentos dos servidores públicos federais. Data da Assinatura:
09/05/2012. CARLOS EUGÊNIO RODRIGUES BALSEMÃO, pela
Contratante e EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, pelo Con-
tratado.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/12

Espécie: Contrato de Professor Temporário de acordo com a Lei n°
8.745/93 e legislação complementar. CONTRATANTE: Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus São
Borja. CONTRATADO: MÔNICA SANTANNA DE VARGAS. Ob-
jeto: Contrato de Professor Temporário por Prazo Determinado. Pe-

ríodo: 14/05/2012 a 14/05/2013, podendo ser prorrogado pelo prazo
de dois anos, já computado o interstício utilizado antes da pror-
rogação. Valor: O contratado receberá, mensalmente, a importância
equivalente ao valor do vencimento mais vantagens vigentes para o
cargo equivalente no quadro de magistério do Instituto Federal Far-
roupilha, Campus São Borja, reajustável no mesmo índice e data dos
aumentos dos servidores públicos federais. Data da Assinatura:
14/05/2012. CARLOS EUGÊNIO RODRIGUES BALSEMÃO, pela
Contratante e MÔNICA SANTANNA DE VARGAS, pela Contra-
tada.

CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/12

Espécie: Contrato de Professor Substituto de acordo com a Lei nº
8.745/93 e legislação complementar: CONTRATANTE: Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus São
Vicente do Sul, RS; CONTRATADA: VANESSA BORDIN VIEIRA;
OBJETO: Contrato de Professor Substituto; PRAZO: 14/05/2012 a
31/12/2012; VALOR: A contratante pagará a contratada, mensalmen-
te, a importância equivalente à remuneração da Carreira de Ma-
gistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe D I, Nível
I, GEDBT e RT, reajustável na proporção dos reajustes de ven-
cimentos dos servidores da contratante; DATA E ASSINATURA:
14/05/2012; LUIZ FERNANDO ROSA DA COSTA, pela Contratante
e VANESSA BORDIN VIEIRA, pelA ContratadA.
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III - Dos Requisitos Básicos para Inscrição:
3.1 Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar os documentos e atender as condições

abaixo:
a)Documento de Identidade (xerox simples);
b)Cadastro de Pessoa Física - CPF (xerox simples);
c)Duas fotos 3x4 coladas no espaço identificado na ficha de inscrição (anexo II);
d)Comprovante do pagamento da inscrição através da GRU (xerox simples), não sendo aceito

como comprovante de pagamento o AGENDAMENTO do pagamento;
e)Ser brasileiro e comprovar estar quite com as obrigações eleitorais (xerox simples do com-

provante);
f)Se de outra nacionalidade, apresentar documentos que comprovem a permanência regular e

definitiva no país nos termos da legislação em vigor (xerox simples);
g)Cetificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os de sexo masculino;
h)Diploma, Declaração ou Certidão (xerox simples) que comprove conclusão da habilitação

exigida para a respectiva área de atuação, cursada em instituição reconhecida pelo MEC;
i)Ficha de inscrição preenchida no padrão disponibilizado pelo IFFluminense no endereço

www.iff.edu.br (ANEXO II);
j)Currículo preenchido no padrão disponibilizado pelo IFFluminense no endereço

www.iff.edu.br, com toda a documentação comprobatória (ANEXO III);
k)A Guia de Recolhimento da União - GRU para pagamento de taxa de inscrição no valor de

R$ 25,00 (vinte e cinco reais), deve ser obtida acessando o endereço eletrônico (http://www.tesou-
ro.fazenda.gov.br) e em seguida procurar na página: SIAFI - Sistema de Administração Financeira, Guia
de Recolhimento da União- GRU, Impressão de GRU e informar: código da UG: 158139, código da
Gestão 26434, código de recolhimento 28883-7, em seguida avançar e informar: o CPF do candidato, o
nome do candidato, valor principal R$ 25,00(vinte e cinco reais) e valor total R$ 25,00 (vinte e cinco
reais);

l)A isenção da taxa de inscrição deverá ser requerida no período de 15/05/12 a 18/05/12
diretamente no protocolo do câmpus para onde se candidatar, mediante requerimento, com a apre-
sentação dos seguintes documentos:

l.1) Cópia do cartão com o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo cadastro único
para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico e da ficha de inscrição no concurso;

l.2) Declaração, em papel timbrado, de confirmação da inscrição no CadÚnico emitida pelo
gestor do programa Bolsa família no município onde reside e de ser membro de família de baixa renda,
nos termos do Decreto nº 6.135 de 26/06/2007.

m)O resultado do deferimento ou indeferimento da isenção será divulgado no portal do
www.iff.edu.br da DGP em 22/05/2012 a partir das 17 horas.

n)O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa
de inscrição no processo seletivo até o dia 29/05/2012, através da GRU de cobrança, conforme orien-
tações especificadas na letra "k", deste item III.

o)O candidato somente poderá efetuar sua inscrição para uma única área de atuação.
p)O não cumprimento dessas exigências implica a eliminação do candidato.
IV - Dos Procedimentos para a Inscrição:
4.1. Após o cumprimento dos requisitos exigidos no item III deste edital, o candidato deverá

entregar toda documentação exigida, em envelope lacrado e identificado com o nome do candidato e a
área a que concorre, exclusivamente, no período e horário especificados no item II deste Edital, da forma
a seguir:

4.1.1 A documentação deve ser encadernada em espiral, com sobrecapas em PVC flexível
transparente, no formato A4, preferencialmente na seguinte ordem:

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, com as fotos coladas no local
especificado na ficha;

b) Comprovante de pagamento da GRU;
c) Xerox da Identidade, do CPF, do comprovante de quitação eleitoral, do Certificado de

Reservista ou de Dispensa de Incorporação;
d) Xerox do Diploma, Declaração ou Certidão que comprove a habilitação exigida para in-

gresso;
e) Currículo com toda a documentação comprobatória.
f)Uma cópia do ANEXO IV disponibilizado no portal do IFFluminense com o cálculo do total

de pontos que considera fazer jus.
4.2 É de inteira responsabilidade do candidato a apresentação dos documentos conforme es-

tabelecido neste Edital, não cabendo ao atendente do Protocolo Geral ou do câmpus conferir documentos
e nem lacrar o envelope.

4.3A entrega do envelope com as documentações no protocolo poderá ser feita por qualquer
representante do candidato, não necessitando, neste ato de apresentação, do instrumento de procu-
ração.

4.4A inscrição do candidato implica desde logo o conhecimento e tácita aceitação das condições
estabelecidas no inteiro teor deste edital, dos quais não se poderá alegar desconhecimento.

V - Da Estrutura do Processo Seletivo:
5.1 O Processo Seletivo compreende de duas etapas: a Análise de Currículo e a Prova de

Desempenho Didático, que ocorrerão da seguinte forma:
a.Da Análise de Currículo:
a.1) O candidato deverá entregar seu Currículo, com toda a documentação comprobatória, no

ato da inscrição, conforme prevê o item IV deste edital.
a.2) Os Diplomas e/ou Certificados emitidos em língua estrangeira somente serão válidos se

acompanhado de tradução feita por Tradutor Juramentado.
a.3) O Currículo valerá 30 pontos, que serão distribuídos conforme ANEXO IV deste Edital.
a.4) O candidato deverá preencher o ANEXO IV, atribuindo os pontos a que faz jus e anexá-

lo ao conjunto de documentos a serem analisados.
a.5) Na análise de Currículo serão classificados, pela banca responsável, até 10 (dez) candidatos

por área de atuação com oferta de apenas 01(uma) vaga e 20 (vinte) candidatos no caso de mais de uma
vaga, observando-se, no caso de empate, o estabelecido na letra "h" do item VIII deste Edital.

a.6) Será atribuída nota zero ao candidato que deixar de apresentar documentação compro-
batória do Currículo passível de pontuação.

a.7) O resultado da análise de Currículo será publicado no site do IFFluminense, no endereço
www.iff.edu.br, e afixado em cada um dos câmpus do IFFluminense e no quadro de avisos da Diretoria
da Gestão de Pessoas, no dia 11/06/12, após as 18 horas.

a.8) Caberá recurso uma única vez quanto ao resultado da análise do currículo, devendo o
recorrente protocolá-lo no câmpus do IFFluminense, nos dias 12 e 13/06/2012 das 8 às 18 horas. O
recurso será formulado por escrito e em petição devidamente fundamentada e endereçado à Comissão do
Processo Seletivo que poderá rever sua posição.

a.9) O Resultado da Análise de currículo após recurso será publicado no site do www.iff.edu.br
e nos câmpus no dia 15/06/2012 após as 14 horas.

a.10) Uma vez classificado para a Prova de Desempenho Didático, o candidato deverá retirar
sua ficha de validação da inscrição , no local e dia do sorteio, conforme ANEXO V.

b.Da Prova do Desempenho Didático:
b.1) Somente os candidatos selecionados na análise de Currículo, na forma estabelecida na letra

"a.5" prestarão Prova de Desempenho Didático.
b.2 ) O sorteio dos temas e dos horários das aulas e a realização da prova de desempenho

didático acontecerão no câmpus especificado no ANEXO V, em data prevista no ANEXO I.
b.2.1) No caso do sorteio do tema e horário, é obrigatória a presença do candidato.

b.3) Os temas a serem sorteados terão conteúdos de acordo com a área de atuação pre-
tendida.

b.4) A Prova de Desempenho Didático constará de uma aula de no mínimo 30 min e no máximo
40min.

b.5) O candidato que não comparecer ao sorteio no dia e horário estabelecidos no cronograma
constante do ANEXO I e V ficará automaticamente eliminado do processo seletivo.

b.6) A prova de Desempenho Didático valerá 70 pontos e será realizada nos dias 19 e
20/06/2012, com início às 09 horas.

b.7) Antes de iniciar a Prova de Desempenho Didático o candidato deve fazer sua identificação
para a banca mediante a apresentação da ficha de confirmação de inscrição e de três vias do plano de
aula.

b.9) A Prova de Desempenho Didático será realizada em etapa única, sendo o candidato
avaliado pelos membros da banca nos quesitos a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁ-
XIMA

Plano de aula a)tema da aula 20 pontos
b) objetivos
c) contextualização (com destaque para a impor-
tância da temática)
d) estratégias de ensino e recursos - trazer ligeira
justificativa.
(O candidato poderá solicitar, no dia do sorteio, o
apoio necessário que for disponível na Instituição
dispõe, exceto notebook).
e) concepção pedagógica em que se apoia.
f) avaliação da aprendizagem
g) referências

Desenvolvimento da Aula h) domínio do conteúdo e relação com sua apli-
cabilidade

50 pontos

i) utilização das estratégias e recursos didáticos
com propriedade e adequação
j) postura condizente com a docência e com o pla-
no apresentado
k) comunicação
l) possíveis mecanismos para a avaliação

VI - Da Validade:
6.1) O prazo de validade deste processo seletivo será de 01(um) ano a contar da data de

homologação do resultado no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, de
acordo com os interesses da Instituição.

VII - Da Remuneração:
7.1) A remuneração será conforme estabelecido no item I deste Edital, em observância ao

disposto no artigo 7º da Lei 8.745/93 e artigo 2º da Orientação Normativa nº 5 de 28/10/2009, sendo
vedada qualquer alteração posterior, salvo na hipótese de mudança da tabela salarial da carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

7.2) Além da remuneração poderão ser acrescidos os seguintes benefícios: o Auxílio Ali-
mentação no valor de R$ 304,00(trezentos e quatro reais) para os cargos com carga horária de 40h
semanais e de R$ 152,00 (cento e cinqüenta e dois reais) para os cargos com carga horária de 20h
semanais, o Auxílio Pré-Escolar e o Auxílio Transporte, de acordo com a legislação vigente.

VIII - Das Disposições Gerais:
a)Os candidatos participantes deste processo seletivo ficam submetidos ao cronograma, con-

forme ANEXO I.
b)Não serão aceitas inscrições por procuração, nem documentos enviados via fax, via postal ou

via correio eletrônico.
c)Salvo a hipótese prevista no item III, alínea "l" do presente edital, não haverá isenção, total

ou parcial do valor da inscrição.
d)Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de inscrição.
e)Em nenhuma hipótese haverá devolução de cópia de documentos apresentados para inscrição

no processo.
f)Não será cabível recurso contra o resultado final do Processo Seletivo.
g)Todo o processo referente à análise de Currículo e à Avaliação do Desempenho Didático

estará a cargo de uma banca que será designada pelo Reitor deste Instituto.
h)Em caso de empate, será considerado o critério da maior idade do candidato.
i)Será classificado o candidato que apresentar como resultado final um total de no mínimo 50

pontos.
j)Será desclassificado o candidato que obtiver resultado final inferior a 50 pontos, bem como

aquele que deixar de comparecer à Prova de Desempenho Didático por qualquer motivo.
k)A divulgação do resultado final estará a cargo da Diretoria de Gestão de Pessoas e será

homologado por Edital assinado pelo Reitor e publicado no Diário Oficial da União.
l)O horário de trabalho e a disciplina a ser ministrada pelo contratado serão estabelecidos pelo

Instituto Federal Fluminense, tendo em vista a necessidade de excepcional interesse público.
m)Havendo desistência do candidato classificado e convocado para contratação, serão ob-

servadas as prerrogativas do presente edital, sendo convocado o candidato subsequente.
n)Nos termos da Lei 8.745 de 09/12/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado

para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, um profissional não poderá ser
novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 meses de encerramento de seu
contrato anterior.

o)A contratação do professor temporário estará em conformidade com os dispositivos das Leis
8.745, de 09/12/93 e 11.784 de 22 de setembro de 2008.

p)Em caso de Acumulação de Cargos, Empregos ou Funções Públicas, a contratação do Pro-
fessor Temporário está condicionada à formal comprovação de compatibilidade de Acumulação, bem
como a compatibilidade de horários, limitada a carga horária total de acumulação lícita a 60 (sessenta)
horas semanais.

q)Os docentes selecionados neste processo que no momento da convocação para contratação
não apresentar o documento original referente à habilitação exigida no Edital para ingresso na função de
acordo com a área de atuação pretendida, estará automaticamente eliminado, permitindo o IFFluminense
a convocar o candidato classificado no processo e que se encontre em posição subsequente.

r)Os docentes selecionados serão convocados por ordem de classificação, na totalidade das
vagas, para a escolha do câmpus de lotação que ocorrerá na Diretoria de Gestão de Pessoas da Reitoria,
localizada a Rua Dr. Siqueira, nº 273, Bairro Parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes. O não
comparecimento no dia e hora marcados implicará perda da possibilidade de escolha.

s)Os docentes classificados neste Processo em número que exceda ao quantitativo de vagas
ofertadas poderão ser convocados, de acordo com as necessidades do IF Fluminense, para atuar em
qualquer câmpus do Instituto Federal Fluminense.

t) Os casos omissos ou não expressamente previstos neste Edital serão resolvidos pela Diretoria
de Gestão de Pessoas e pela Reitoria do IFFluminense, aplicando-se a estas situações as normas de
direito público cabíveis.

LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA
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ANEXO I

Inscrição De 15/05/2012 a 29/05/2012 das 8 às 18 horas, ex-
ceto sábados e domingos

Resultado da Análise de Currículo 11/06/2012 após as 18 horas
Recurso referente à Análise do Currículo 12 e 13/06/2012 até as 18 horas
Resultado da Análise de currículo após recurso
e entrega do cartão de confirmação dos can-
didatos

15/06/2012 após as 14 horas

Sorteio do tema para Prova de Desempenho
Didático e retirada da ficha de inscrição

18 e 19/06/2012 às 8h30min

Prova de Desempenho Didático 19 e 20/06/2012 com início às 09 horas
Resultado Final 25/06/2012 às 18 horas
Publicação do Resultado Final no Diário Ofi-
cial

27/06/2012

ANEXO II

Ficha de Inscrição: disponível em www.iff.edu.br

ANEXO III

CURRICULLUM VITAE : disponível em WWW.iff.edu.br

ANEXO IV

TÍTULOS PARA ANÁLISE DE CURRICULO Pontos Máximo Pontuação al-
cançada

Doutorado concluído na área de atuação preten-
dida, definida no item I deste Edital.

06

Mestrado concluído na área de atuação pretendida,
definida no item I deste Edital.

04 13

Especialização concluída na área de atuação pre-
tendida, definida no item I deste Edital.

03

Cursos de Atualização ou de Aperfeiçoamento, na
área de atuação pretendida, definida no item I des-
te edital nos últimos 05 anos, com carga horária
mínima de 40h, em um só certificado.

02 02

Tempo de docência comprovada na área de atua-
ção pretendida ou em área afim, definida no item I
deste edital, nos últimos 05 anos.(1)

2 pontos por ano
completo

08

Tempo de experiência profissional comprovada na
área de atuação pretendida, definida no item I des-
te edital, nos últimos 05 anos. (2)

2 pontos por ano
completo

04

Publicação de trabalhos completos em congressos
ou em revistas qualificadas, de trabalhos cientí-
ficos em periódicos com ISSN e/ou de capítulo de
livro, nos últimos 05 anos.

1 ponto por publi-
cação

03

TO TA L 30

(1) A documentação que comprovará o tempo de docência na área de atuação pretendida deverá constar
explicitamente a área de atuação do candidato no período apresentado, com início e fim.
(2) A documentação que comprovará o tempo de experiência profissional na área de atuação pretendida
pelo candidato pelo candidato, distinta de docência, deverá constar explicitamente o período, com início
e fim.

ANEXO V

Local de Sorteio e Desempenho Didático

Áreas/Disciplinas Sorteio e Desempenho Didático
Construção Civil Câmpus Campos-Centro
Educação I e II Câmpus Campos-Centro

Eletroeletrônica I e II Câmpus Macaé
Eletrotécnica Câmpus Campos-Centro

Espanhol Câmpus Campos-Centro
Geoprocessamento Câmpus Campos-Centro

História Câmpus Bom Jesus
Libras Câmpus Campos-Centro

Matemática Câmpus Campos-Centro
Mecânica I e II Câmpus Campos-Centro

Saúde/Saúde Câmpus Campos-Guarus

EDITAL No- 50, DE 14 DE MAIO DE 2012
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, no uso das
atribuições legais que lhe confere a Lei 11.892 de 29/12/2008, publicada no D.O.U. de 30/12/2008; a
Portaria MEC nº. 04 de 06/01/2009, publicada no D.O.U. de 07/01/2009 e Decreto MEC de 04 de Abril
de 2012, publicado no D.O.U. de 05 de Abril de 2012; e de acordo com as disposições da legislação em
vigor, faz saber que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, destinado à
contratação de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - substituto, conforme disposto na Lei
8.745 de 09/12/1993, com suas alterações posteriores, com a finalidade de atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público no IFFluminense.

O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e coordenado por Comissão
Específica, constituída por representantes dos câmpus do IF Fluminense, designada por meio de Portaria
do Reitor.

I - Da Distribuição de Vagas e da Habilitação Exigida:
1.1 Os professores serão selecionados para os câmpus Bom Jesus do Itabapoana, na área/dis-

ciplina detalhada a seguir:

Á re a s / d i s c i p l i n a s N° de
Va g a s

Câmpus C.H. Remuneração Titulação Exigida/ Perfil
P ro f i s s i o n a l

Física 01 Bom Jesus 40h R$ 2.130,33 Graduação em Física, cursada
em Instituição reconhecida
pelo MEC.

II - Das Inscrições:
a)Período: de 15 a 29 de maio de 2012
b)Horário: das 8h às 18h
c)Local para entrega de documentação: o candidato deverá entregar a documentação em qual-

quer _ampus do IFFluminense, de acordo com os endereços a seguir:
Câmpus Campos-Centro - Protocolo Geral do _ampus - Rua Dr. Siqueira, 273. Pq. Dom Bosco

- Campos dos Goytacazes/ RJ. CEP. 28.030-130 - telefone: (22)27262873
Câmpus Campos-Guarus - Av. Souza Mota, 350. Parque Fundão. Campos dos Goytacazes. CEP

28.060-010. Telefone: (22) 27372418
Câmpus Bom Jesus - Av. Dario Vieira Borges, 235 Pq. Do Trevo Bom Jesus do Itabapoana - RJ.

CEP 28.360-000. Telefone: (22)38339850
Câmpus Itaperuna - Rodovia BR. 356 km3 - Cidade Nova. Itaperuna -RJ. CEP 28.300-000.

Telefone: (22)38262300
Câmpus Macaé - Rodovia Amaral Peixoto, Km 164. Imboacica. Macaé - RJ CEP. 27973 -030.

Telefone: (22)27736530
Câmpus Cabo Frio - Estrada de Búzios - Cabo Frio S/no. Baía Formosa. Cabo Frio - RJ. CEP.

28.900 -000. Telefone: (22)26299077
III - Dos Requisitos Básicos para Inscrição:
3.1 Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar os documentos e atender as condições

abaixo:
a) Documento de Identidade (xerox simples);
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF (xerox simples);
c) Duas fotos 3x4 coladas no espaço identificado na ficha de inscrição (anexo II);
d) Comprovante do pagamento da inscrição através da GRU (xerox simples), não sendo aceito

como comprovante de pagamento o AGENDAMENTO do pagamento;
e) Ser brasileiro e comprovar estar quite com as obrigações eleitorais (xerox simples do

comprovante);
f) Se de outra nacionalidade, apresentar documentos que comprovem a permanência regular e

definitiva no país nos termos da legislação em vigor (xerox simples);
g) Cetificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os de sexo masculino;
h) Diploma, Declaração ou Certidão (xerox simples) que comprove conclusão da habilitação

exigida para a respectiva área de atuação, cursada em instituição reconhecida pelo MEC;
i) Ficha de inscrição preenchida no padrão disponibilizado pelo IFFluminense no endereço

www.iff.edu.br (ANEXO II);
j)Currículo preenchido no padrão disponibilizado pelo IFFluminense no endereço

www.iff.edu.br, com toda a documentação comprobatória (ANEXO III);
k) A Guia de Recolhimento da União - GRU para pagamento de taxa de inscrição no valor de

R$ 25,00 (vinte e cinco reais), deve ser obtida acessando o endereço eletrônico (http://www.tesou-
ro.fazenda.gov.br) e em seguida procurar na página: SIAFI - Sistema de Administração Financeira, Guia
de Recolhimento da União- GRU, Impressão de GRU e informar: código da UG: 158139, código da
Gestão 26434, código de recolhimento 28883-7, em seguida avançar e informar: o CPF do candidato, o
nome do candidato, valor principal R$ 25,00(vinte e cinco reais) e valor total R$ 25,00 (vinte e cinco
reais);

l) A isenção da taxa de inscrição deverá ser requerida no período de 15/05/12 a 18/05/12
diretamente no protocolo do câmpus para onde se candidatar, mediante requerimento, com a apre-
sentação dos seguintes documentos:

l.1) Cópia do cartão com o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo cadastro único
para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico e da ficha de inscrição no concurso;

l.2) Declaração, em papel timbrado, de confirmação da inscrição no CadÚnico emitida pelo
gestor do programa Bolsa família no município onde reside e de ser membro de família de baixa renda,
nos termos do Decreto nº 6.135 de 26/06/2007.

m) O resultado do deferimento ou indeferimento da isenção será divulgado no portal do
www.iff.edu.br da DGP em 22/05/2012 a partir das 17 horas.

n) O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa
de inscrição no processo seletivo até o dia 29/05/2012, através da GRU de cobrança, conforme orien-
tações especificadas na letra "k", deste item III.

o) O candidato somente poderá efetuar uma única inscrição.
p) O não cumprimento dessas exigências implica a eliminação do candidato.
IV - Dos Procedimentos para a Inscrição:
4.1. Após o cumprimento dos requisitos exigidos no item III deste edital, o candidato deverá

entregar toda documentação exigida, em envelope lacrado e identificado com o nome do candidato e a
área a que concorre, exclusivamente, no período e horário especificados no item II deste Edital, da forma
a seguir:

4.1.1 A documentação deve ser encadernada em espiral, com sobrecapas em PVC flexível
transparente, no formato A4, preferencialmente na seguinte ordem:

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, com as fotos coladas no local
especificado na ficha;

b) Comprovante de pagamento da GRU;
c) Xerox da Identidade, do CPF, do comprovante de quitação eleitoral, do Certificado de

Reservista ou de Dispensa de Incorporação;
d) Xerox do Diploma, Declaração ou Certidão que comprove a habilitação exigida para in-

gresso;
e) Currículo com toda a documentação comprobatória.
f) Uma cópia do ANEXO IV disponibilizado no portal do IFFluminense com o cálculo do total

de pontos que considera fazer jus.
4.2 É de inteira responsabilidade do candidato a apresentação dos documentos conforme es-

tabelecido neste Edital, não cabendo ao atendente do Protocolo Geral ou do câmpus conferir documentos
e nem lacrar o envelope.

4.3 A entrega do envelope com as documentações no protocolo poderá ser feita por qualquer
representante do candidato, não necessitando, neste ato de apresentação, do instrumento de procu-
ração.

4.4 A inscrição do candidato implica desde logo o conhecimento e tácita aceitação das con-
dições estabelecidas no inteiro teor deste edital, dos quais não se poderá alegar desconhecimento.

V - Da Estrutura do Processo Seletivo:
5.1 O Processo Seletivo compreende de duas etapas: a Análise de Currículo e a Prova de

Desempenho Didático, que ocorrerão da seguinte forma:
a. Da Análise de Currículo:
a.1) O candidato deverá entregar seu Currículo, com toda a documentação comprobatória, no

ato da inscrição, conforme prevê o item IV deste edital.
a.2) Os Diplomas e/ou Certificados emitidos em língua estrangeira somente serão válidos se

acompanhado de tradução feita por Tradutor Juramentado.
a.3) O Currículo valerá 30 pontos, que serão distribuídos conforme ANEXO IV deste Edital.
a.4) O candidato deverá preencher o ANEXO IV, atribuindo os pontos a que faz jus e anexá-

lo ao conjunto de documentos a serem analisados.




