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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS - EDITAL nº 011/2013 
RETIFICAÇÃO 

 

Retifica-se o EDITAL Nº 011/2013, de 04 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União em 05 
de novembro de 2013, seção 3, página 49, conforme apresentado a seguir: 
 
Onde se lê:  
1.2. As vagas disponíveis para o provimento do cargo de Professor da Carreira de Magistério do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico estão discriminadas no Anexo I deste Edital.  
As vagas estão distribuídas em 11 câmpus do IFRS sendo permitido ao candidato concorrer para apenas 
uma área em apenas um dos câmpus. 

Leia-se: 
1.2. As vagas disponíveis para o provimento do cargo de Professor da Carreira de Magistério do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico estão discriminadas no Anexo I deste Edital.  
As vagas estão distribuídas em 10 câmpus do IFRS sendo permitido ao candidato concorrer para apenas 
uma área em apenas um dos câmpus. 
 

Onde se lê:  
5.2. A isenção deverá ser solicitada no ato da inscrição, no período de 05 a 08 de novembro de 2013, onde 
o candidato deverá, obrigatoriamente, ao fazer a opção, indicar o seu Número de Identificação Social – NIS, 
atribuído pelo CadÚnico. 

Leia-se: 
5.2. A isenção deverá ser solicitada no ato da inscrição, no período de 06 a 08 de novembro de 2013, onde 
o candidato deverá, obrigatoriamente, ao fazer a opção, indicar o seu Número de Identificação Social – NIS, 
atribuído pelo CadÚnico. 
 

Onde se lê:  
7.1. A prova de Conhecimentos Gerais e Específicos (prova escrita) será aplicada no dia 15 de dezembro 
de 2013 às 13h30min (treze horas e trinta minutos), e a prova de Desempenho Didático nos dias 11, 12 e 
13 de janeiro de 2014, em horário a ser informado no endereço eletrônico www.ifrs.edu.br/concursos, nas 
cidades de Bento Gonçalves, Erechim, Porto Alegre e Rio Grande. 

Leia-se: 
7.1. A prova de Conhecimentos Gerais e Específicos (prova escrita) será aplicada no dia 15 de dezembro 
de 2013 às 13h30min (treze horas e trinta minutos), e a prova de Desempenho Didático nos dias 18, 19 e 
20 de janeiro de 2014, em horário a ser informado no endereço eletrônico www.ifrs.edu.br/concursos, nas 
cidades de Bento Gonçalves, Erechim, Porto Alegre e Rio Grande. 
 

Onde se lê:  
7.1.1. Os candidatos inscritos para as vagas dos Câmpus de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha e 
Feliz realizarão suas provas na cidade de Bento Gonçalves. 

Leia-se: 
7.1.1. Os candidatos inscritos para as vagas dos Câmpus de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Farroupilha 
realizarão suas provas na cidade de Bento Gonçalves. 
 

Onde se lê:  
9.7. No Anexo V encontra-se a ordem em que os títulos deverão ser apresentados, a quantidade máxima, 
os valores a serem atribuídos por título e a pontuação máxima a ser alcançada. 

Leia-se: 
9.7. No Anexo VI encontra-se a ordem em que os títulos deverão ser apresentados, a quantidade máxima, 
os valores a serem atribuídos por título e a pontuação máxima a ser alcançada. 
 
 


