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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01 DO EDITAL Nº 31/2018 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o Edital Complementar Nº 01 do Edital Nº 31/2018 do Processo Seletivo Simplificado relativo ao campus 

Pinheiral do IFRJ, destinado ao cadastramento para contratação de Professor Substituto, que altera o dispositivo a seguir.  

 
1. Altera o item 1, conforme o disposto a seguir: 
Onde se lê: 
1. DAS ÁREAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES 

DISCIPLINAS 
REGIME DE 
TRABALHO 

PERFIL VAGAS 

Tecnologia de Alimentos 20h 

Graduação em Economia Doméstica ou Engenharia de Alimentos 
ou Gastronomia ou Nutrição ou Graduação em qualquer área do 
conhecimento com pós-graduação (stricto sensu) Mestrado ou 
Doutorado concluído obrigatoriamente e especificamente em 
Tecnologia de Alimentos. 

01 

 
Leia-se: 
1. DAS ÁREAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES 

DISCIPLINAS 
REGIME DE 
TRABALHO 

PERFIL VAGAS 

Tecnologia de Alimentos 40h 

Graduação em Economia Doméstica ou Engenharia de Alimentos ou 
Gastronomia ou Nutrição ou Graduação em qualquer área do 
conhecimento com pós-graduação (stricto sensu) Mestrado ou 
Doutorado concluído obrigatoriamente e especificamente em 
Tecnologia de Alimentos. 
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2. Altera o item 3.1 , conforme o disposto a seguir: 
Onde se lê: 

3.1 Período: 15 a 21 de março de 2018, nos dias úteis; 
 
Leia-se:  

3.1 Período: 15 a 27 de março de 2018, nos dias úteis; 
 
3. Inclui o item 4.6 conforme o disposto a seguir: 
4.6 Apenas para os candidatos inscritos até o dia 21 de março de 2018 será devolvida a taxa de inscrição do 
referido Processo Seletivo, para aqueles que desejarem desistir do certame, devido à modificação do regime 
de trabalho. Para isso, o postulante deverá enviar e-mail para concursos@ifj.edu.br, com seus dados 
pessoais, bancários, cópia da GRU e comprovante de pagamento, até o dia 26/03/2018. 
 
4. Altera os itens 5.2, 5.2.16. 5.3, 5.3.1 e 5.4 conforme o descrito a seguir: 
Onde se lê: 

5.2 A análise do Currículo será realizada no dia 22/03/2018 de acordo com os critérios previstos no Anexo II. 
5.2.16 O resultado da Análise de Currículo será divulgado no dia 23/03/2018, na recepção do Campus 
Pinheiral, a partir das 12 horas; 
5.3.1 O resultado da Entrevista será divulgado no dia 26/03/2018, na recepção do Campus Pinheiral, a partir 
das 16 horas; 
5.4 O candidato poderá impetrar recurso contra as notas obtidas, devidamente fundamentado, no dia 
27/03/2018, das 8 às 14h, no mesmo local de realização da inscrição.  
 
Leia-se: 
5.2 A análise do Currículo será realizada no dia 28/03/2018 de acordo com os critérios previstos no Anexo II. 
5.2.16 O resultado da Análise de Currículo será divulgado no dia 29/03/2018, no mesmo local de inscrição, a 
partir das 18 horas; 
5.3 A entrevista será realizada no dia 02/04/2018, com duração de até 20 (vinte) minutos, e será avaliada de 
acordo com os critérios estabelecidos no Anexo III. 
5.3.1 O resultado da Entrevista será divulgado no dia 03/04/2018, no mesmo local de inscrição, a partir das 
18 horas; 
5.4 O candidato poderá impetrar recurso contra as notas obtidas, devidamente fundamentado, no dia 
04/04/2018, das 10 às 16h, no mesmo local de realização da inscrição.  
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5. Altera os itens 5.2.1 e 5.2.2 conforme o disposto a seguir: 
Onde se lê: 
5.2.1. O Currículo Lattes e os documentos comprobatórios deverão ser entregues, no dia de realização da 
Entrevista, antes do horário de início previsto para a esta etapa. 
5.2.2. As cópias dos documentos encaminhadas para a Análise do Currículo fora do prazo estabelecido no 
subitem 5.3.1. deste Edital não serão analisadas. 
 
Leia-se: 
5.2.1. O Currículo Lattes e os documentos comprobatórios deverão ser entregues, no ato da inscrição. 
5.2.2. As cópias dos documentos encaminhadas para a Análise do Currículo fora do prazo estabelecido no 
subitem 3.1. deste Edital não serão analisadas. 
 
6. Altera os itens 6.2 conforme o disposto a seguir: 
Onde se lê: 
6.2 Os candidatos aprovados serão contratados no regime de 20 horas semanais, nos termos da Lei nº. 
8.745/93, conforme as necessidades e a ocorrência de vaga, com a remuneração no valor R$ 2.236,30, 
acrescida de R$ 540,85, correspondente à titulação de Mestrado, ou  de R$ 1.141,15 correspondente a de 
Doutorado, sendo vedada qualquer alteração posterior em razão de titulação, nos termos da Orientação 
Normativa nº. 05/2009/SRH/MP.  
 
Leia-se: 
6.2 Os candidatos aprovados serão contratados no regime de 40 horas semanais, nos termos da Lei nº. 
8.745/93, conforme as necessidades e a ocorrência de vaga, com a remuneração no valor R$ 3121,76, 
acrescida de R$ R$ 1.119,29, correspondente à titulação de Mestrado, ou de R$ R$ 2.620,38, correspondente 
a de Doutorado, sendo vedada qualquer alteração posterior em razão de titulação, nos termos da Orientação 
Normativa nº. 05/2009/SRH/MP.  
 
 

 
 

Rio de Janeiro, 19 de março de 2018. 
 
 

PAULO ROBERTO DE ASSIS PASSOS 
REITOR DO IFRJ 


