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Edital Retificador Nº 52/2022 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 

 
 
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 Retificador Nº 52/2022, que altera o Edital Nº 50/2022, referente ao Processo 

Seletivo Simplificado destinado à contratação de Professor Substituto. 
 
 
 
1. Altera o Preâmbulo do Edital. 

 
Onde se lê: 
 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de 
Professor Substituto, conforme demandado pelos campi do IFRJ, localizados na Região dos Lagos (Arraial do Cabo) 
e nas Regiões Baixada Fluminense (Duque de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti e Paracambi), Metropolitana 
(Niterói, Realengo, Rio de Janeiro e São Gonçalo) e Sul Fluminense (Engenheiro Paulo de Frontin, Pinheiral e 
Resende), nos termos da Lei Nº 8.745, de 09/12/1993. 
 
Leia-se: 
 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de 
Professor Substituto, conforme demandado pelos campi do IFRJ, localizados na Região dos Lagos (Arraial do Cabo) 
e nas Regiões Baixada Fluminense (Duque de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti , Paracambi) Metropolitana 
(Niterói, Realengo, Rio de Janeiro) e Sul Fluminense (Engenheiro Paulo de Frontin, Pinheiral, Volta Redonda e 
Resende), nos termos da Lei Nº 8.745, de 09/12/1993. 
 
2. Altera o subitem 4.2 e seus incisos I, II, III e exclui a alínea “a”. 

 
Onde se lê: 
 
4.2. As inscrições estarão abertas durante o período estabelecido no ANEXO III - Cronograma, até às 23h59min, 
e deverão ser realizadas, exclusivamente, on-line, sendo que o candidato deverá atender os seguintes 
procedimentos:  
I - Acessar a página https://portal.ifrj.edu.br/concurso-docente/professor-substituto;  
II – Acessar o link do Formulário de Inscrição on-line, no seguinte endereço: http://s260.institutoselecon.org.br/ 
Os candidatos que solicitarem a isenção da taxa de inscrição deverão assinalar essa opção no formulário; 
 III - O candidato deverá anexar os seguintes documentos, em arquivos separados, no formato PDF:  
 
a) Guia de Recolhimento da União (GRU) e Comprovante do Pagamento da GRU, conforme descrito no subitem 
4.8 deste edital; 
 

Leia-se: 
 
4.2. As inscrições estarão abertas no período definido no ANEXO III - CRONOGRAMA, e deverão ser realizadas pelo 
candidato até as 23h59min, exclusivamente, on-line, atendendo aos seguintes procedimentos:  
I – Acessar a página  https://portal.ifrj.edu.br/concurso-docente/professor-substituto , no período de inscrição 
estabelecido e seguir as orientações ali contidas; 
 II – Acessar o link: s269.institutoselecon.org.br e preencher o Formulário de Inscrição, devendo os candidatos 
que solicitarem isenção da taxa de inscrição assinalarem essa opção no formulário; 

https://portal.ifrj.edu.br/concurso-docente/professor-substituto
https://portal.ifrj.edu.br/concurso-docente/professor-substituto
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 III - Gerar o Boleto Bancário ou, no caso dos solicitantes de isenção, selecionar a opção “SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO 
DA TAXA DE INSCRIÇÃO” no Formulário de Inscrição e proceder conforme o estabelecido no subitem 4.10. 
 
3. Altera o item 4.8 e os subitem 4.8.1 e 4.8.2. 

 
Onde se lê: 
 
4.8. A taxa de inscrição do concurso terá o valor de R$ 80,00 (oitenta) reais, devendo ser paga em qualquer 

agência do Banco do Brasil, através da Guia do Recolhimento da União – GRU, disponível no endereço eletrônico: 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, e com todos os dados preenchidos 
(Unidade Gestora – UG nº 158157, Gestão nº 26433, código de recolhimento n°28883-7, referência n°542019, 
competência – mês/ano, vencimento - dia, mês e ano do respectivo recolhimento, CPF do candidato, nome do 
candidato e o valor principal – R$ 80,00).  
 
4.8.1. O pagamento da GRU, inclusive para os candidatos que tiverem o pedido de isenção indeferido, deverá 

ser feito até a data limite indicada no ANEXO III - Cronograma. 
 
4.8.2. Não será permitida a transferência do valor pago pela GRU para outra pessoa, assim como a transferência 
da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou. Também, não será permitida a transferência do valor 
da GRU de uma vaga para outra. 
 

 
Leia-se: 
 
4.8. O valor da taxa de inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais), podendo ser paga em qualquer rede bancária, 
por meio do boleto bancário gerado, automaticamente, ao final da inscrição.  
 

4.8.1. O pagamento do boleto bancário, inclusive para os candidatos que tiverem o pedido de isenção indeferido, 
deverá ser feito até a data limite indicada no ANEXO III - CRONOGRAMA.  Não será permitida a transferência do 
valor pago pela taxa de inscrição para outra. 
 
4.8.2. Não será permitida a transferência do valor pago pelo boleto bancário para outra pessoa, assim como a 
transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou. Também, não será permitida a 
transferência do valor do boleto de uma vaga para outra. 
 

4. Altera o subitem 4.9. 
 
Onde se lê: 
 
4.9. Serão automaticamente canceladas as inscrições cujos pagamentos tenham sido agendados e que não foram 
efetivamente pagas até a data limite do pagamento da GRU, conforme o período estabelecido no ANEXO III - 
Cronograma, independentemente do motivo alegado pelo candidato. 
 
Leia-se: 
 
4.9. Serão automaticamente canceladas as inscrições cujos pagamentos tenham sido agendados e que não foram 
efetivamente pagas até a data limite do pagamento do boleto bancario, conforme o período estabelecido no 
ANEXO III - Cronograma, independentemente do motivo alegado pelo candidato. 
 
 
5. Altera o subitem 4.11.1. 

 
Onde se lê: 
 
4.11.1. A Confirmação Preliminar da Solicitação de Isenção admitirá recursos. O candidato deverá preencher o 
formulário encontrado na página https://portal.ifrj.edu.br/concurso-docente/professor-substituto e enviá-lo 
como anexo para o e-mail recursosconcursos@ifrj.edu.br. 
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Leia-se: 
 

4.11.1. Serão admitidos recursos, desde que devidamente fundamentados, quanto ao resultado da solicitação de 
isenção, que poderão ser interpostos no período definido no ANEXO III - CRONOGRAMA. Os candidatos poderão 
acessar o link de inscrição e preencher o Formulário próprio assessando o painel do candidato. 
 
 
6. Altera o subitem 4.13.1. 

 
Onde se lê: 
 
4.13.1. O candidato que tiver seu pedido de isenção INDEFERIDO deverá gerar a GRU, respeitando a data limite 
para pagamento indicada no ANEXO III – Cronograma, e incluí-la juntamente ao comprovante de pagamento à sua 
inscrição, conforme estabelecido nos subitens 4.2 e 4.8. 
 
Leia-se: 
 

4.13.1. O candidato que tiver seu pedido de isenção INDEFERIDO deverá acessar o link de inscrição e  assessando 
o painel do candidato, gerar o Boleto Bancário e realizar o pagamento, respeitando a data limite indicada no 
ANEXO III - CRONOGRAMA. 
 
 
7. Altera o subitem 4.15.1. 

 
Onde se lê: 
 

4.15.1. A Confirmação Preliminar de Inscrição admitirá recursos. O candidato deverá preencher o formulário 
encontrado na página https://portal.ifrj.edu.br/concurso-docente/professor-substituto e enviá-lo como anexo 
para o e-mail recursosconcursos@ifrj.edu.br. 
 
 

Leia-se: 
 
4.15.1. Serão admitidos recursos, desde que devidamente fundamentados, quanto a Confirmação Preliminar da 
Inscrição, que poderão ser interpostos no período definido no ANEXO III - CRONOGRAMA. Os candidatos deverão 
acessar o link de inscrição e preencher o Formulário próprio assessando o painel do candidato. 

 

 

8. Altera o ANEXO I - TABELA DE REQUISITOS E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS. 
 
Onde se lê: 
 

ANEXO I - TABELA DE REQUISITOS E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 
 

Região dos Lagos 

DISCIPLINA(S) REQUISITOS VAG
AS 

CARGA 
HORÁRIA 

CAMPUS DE ATUAÇÃO 

Sociologia Licenciatura em Sociologia, com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES.  

1 40h Arraial do Cabo 

Informática Graduação em Computação, ou Ciência da 
Computação, ou Cursos Superiores de 
Tecnologia na área de Informação e 
Comunicação ou Sistemas de Informação 
(licenciatura ou profissionais graduados que 
realizaram programa de complementação 
pedagógica ou curso de pós-graduação 
orientado para o magistério na educação 

 

 

1 

 

 

40h 

Arraial do Cabo 
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básica), com Pós-graduação lato sensu ou 
stricto sensu em qualquer área de 
conhecimento da CAPES. 

 

 

 
Região Baixada Fluminense 

DISCIPLINA(S) REQUISITOS VAG
AS 

CARGA 
HORÁRIA 

CAMPUS DE ATUAÇÃO 

 
Matemática  

 
Graduação em Licenciatura em 
Matemática, com mestrado em: 
Matemática, Matemática Aplicada, Ensino 
de Matemática, Ciências da Modelagem 
Computacional, Informática ou 
Engenharias 

 

1 

 

40h 

 

Duque de Caxias 

 

Informática Graduação em Computação, ou Ciência da 
Computação, ou Cursos Superiores de 
Tecnologia na área de Informação e 
Comunicação ou Sistemas de Informação 
(licenciatura ou profissionais graduados que 
realizaram programa de complementação 
pedagógica ou curso de pós-graduação 
orientado para o magistério na educação 
básica), com Pós-graduação lato sensu ou 
stricto sensu em qualquer área de 
conhecimento da CAPES. 

 

 

1 

 

 

40h 

 

 

Duque de Caxias 

 

História Graduação em História (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica 
ou curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica)), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 
 
 

 

1 

 

40h 

 

Duque de Caxias 

 
Matemática 

 
Graduação em Licenciatura em Matemática, 
com mestrado em: Matemática, Matemática 
Aplicada, Ensino de Matemática, Ciências 
da Modelagem Computacional, Informática 
ou Engenharias 

 

1 

 

40h 

 

Nilópolis 

 

Informática Graduação em Computação, ou Ciência da 
Computação, ou Cursos Superiores de 
Tecnologia na área de Informação e 
Comunicação ou Sistemas de Informação 
(licenciatura ou profissionais graduados que 
realizaram programa de complementação 
pedagógica ou curso de pós-graduação 
orientado para o magistério na educação 
básica), com Pós-graduação lato sensu ou 
stricto sensu em qualquer área de 
conhecimento da CAPES. 

 

 

1 

 

 

40h 

 

 

Nilópolis 

Libras Graduação em Letras com habilitação em 
Português e LIBRAS(licenciatura ou 
bacharelado com formação pedagógica), 
com Pós-Graduação lato ou stricto sensu 
(Especialização, Mestrado ou Doutorado) 
nas seguintes áreas de avaliação da CAPES: 
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Letras ou Linguística ou Educação; OU 
Letras - Libras (licenciatura ou bacharelado 
com formação pedagógica), com Pós-
Graduação lato ou stricto sensu 
(Especialização, Mestrado ou Doutorado) 
nas seguintes áreas de avaliação da CAPES: 
Letras ou Linguística ou Educação OU 
Graduação em Letras com habilitação em 
Português (licenciatura ou bacharelado com 
formação pedagógica) com proficiência em 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
comprovada através de uma das seguintes 
formas: a) possuir segunda Licenciatura em 
Pedagogia bilíngue realizada 

exclusivamente no Instituto Nacional de 
Educação de Surdos (INES) ou b) possuir 
curso de Pós-Graduação lato sensu 
(Especialização) exclusivamente em LIBRAS 
ou c) possuir certificação de proficiência 
para o ensino de LIBRAS na forma do 
Decreto nº 5626/2005, todos com Pós-
graduação lato ou stricto sensu 
(Especialização, Mestrado ou Doutorado) 
nas seguintes áreas de avaliação da CAPES: 
Letra/Linguística ou Educação OU 
Graduação em Pedagogia com Pós-
Graduação lato sensu (Especialização) 
exclusivamente em LIBRAS OU Graduação 
em Pedagogia com proficiência para o 
Ensino de LIBRAS na forma do Decreto nº 
5626/2005 com Pós-graduação lato ou 

stricto sensu (Especialização, Mestrado ou 
Doutorado) nas seguintes áreas de avaliação 
da CAPES: Educação ou Ensino ou 
Interdisciplinar (exclusivamente da área 
básica Sociais e Humanidades) ou Letras ou 
Linguística. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

40h 

 

 

 

 

 

Nilópolis 

Informática Graduação em Jogos Digitais, ou Graduação 
em Computação ou Ciência da Computação 
ou Informática ou Sistemas de Informação 

ou em Curso Superior de Tecnologia do Eixo 
de Informação e Comunicação (licenciatura 
ou profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica 
ou curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu na 
área de Jogos Digitais. 

 

 

1 

 

 

40h 

 

 

São João de Meriti 

Filosofia Licenciatura em Filosofia, com Pós-

graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

1 40h Paracambi 

 

Matemática Graduação em Licenciatura em 
Matemática, com Pós-graduação lato 
sensu ou stricto sensu em: Matemática, 
Matemática Aplicada, Ensino de 
Matemática, Ciências da Modelagem 
Computacional, Estatistica, ou 
Engenharias  

1 40h Paracambi 
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Sociologia Licenciatura em Sociologia, com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

1 40h Paracambi 

 
Educação Física 

Graduação em Educação Física (licenciatura 
ou profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica 
ou curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

1 40h Paracambi 

 

Libras Graduação em Letras com habilitação em 
Português e LIBRAS(licenciatura ou 
bacharelado com formação pedagógica), 
com Pós-Graduação lato ou stricto sensu 
(Especialização, Mestrado ou Doutorado) 
nas seguintes áreas de avaliação da CAPES: 
Letras ou Linguística ou Educação; OU 
Graduação em Letras com habilitação em 
Português (licenciatura ou bacharelado com 
formação pedagógica) com proficiência em 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
comprovada através de uma das seguintes 
formas: a) possuir segunda Licenciatura em 
Pedagogia bilíngue realizada 
exclusivamente no Instituto Nacional de 
Educação de Surdos (INES) ou b) possuir 

curso de Pós-Graduação lato sensu 
(Especialização) exclusivamente em LIBRAS 
ou c) possuir certificação de proficiência 
para o ensino de LIBRAS na forma do 
Decreto nº 5626/2005, todos com Pós-
graduação lato ou stricto sensu 
(Especialização, Mestrado ou Doutorado) 
nas seguintes áreas de avaliação da CAPES: 
Letra/Linguística ou Educação OU 
Graduação em Pedagogia com Pós-
Graduação lato sensu (Especialização) 
exclusivamente em LIBRAS OU Graduação 
em Pedagogia com proficiência para o 
Ensino de LIBRAS na forma do Decreto nº 
5626/2005 com Pós-graduação lato ou 
stricto sensu (Especialização, Mestrado ou 
Doutorado) nas seguintes áreas de avaliação 

da CAPES: Educação ou Ensino ou 
Interdisciplinar (exclusivamente da área 
básica Sociais e Humanidades) ou Letras ou 
Linguística. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

40h 

 

 

 

 

 

 

 

Paracambi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Região Metropolitana 
 

DISCIPLINA(S) REQUISITOS VAG
AS 

CARGA 
HORÁRIA 

CAMPUS DE ATUAÇÃO 

Educação Física Graduação em Educação Física 
(licenciatura ou profissionais graduados 
que realizaram programa de 

complementação pedagógica ou curso de 
pós-graduação orientado para o magistério 
na educação básica), com Pós-graduação 

1 20h Niterói 
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lato sensu ou stricto sensu em qualquer 
área de conhecimento da CAPES. 

Informática Graduação em Jogos Digitais, ou 
Graduação em Computação ou Ciência da 
Computação ou Informática ou Sistemas 
de Informação ou em Curso Superior de 
Tecnologia do Eixo de Informação e 
Comunicação (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica 
ou curso de pós-graduação orientado para 
o magistério na educação básica), com 
pós-graduação lato sensu ou stricto sensu 
na área de Jogos Digitais. 

 

1 

 

40h 

 

Niterói  

História Graduação em História (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica 
ou curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 
 

 

1 

 

40h 

 

Niterói 

Matemática Graduação em Licenciatura em Matemática, 
com Pós-graduação lato sensu ou stricto 
sensu em: Matemática, Matemática 
Aplicada, Ensino de Matemática, Ciências 
da Modelagem Computacional, Estatistica, 
ou Engenharias 

 

1 

 

40h 

 

São Gonçalo 

 

Epidemiologia e 
Bioestatística 

Graduação em Estatística ou Matemática 
(licenciatura ou profissionais graduados 
que realizaram programa de 
complementação pedagógica ou curso de 
pós-graduação orientado para o magistério 
na educação básica), com Pós-Graduação 
Lato Sensu em Bioestatística e 
Epidemiologia Aplicada ou Estatística 
Aplicada a Epidemiologia ou Epidemiologia 
e Vigilância em Saúde ou Pós graduação 
Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) nas 
seguintes áreas de avaliação da CAPES: 
Matemática ou Probabilidade e Estatística 
ou saúde Coletiva ou Educação ou Ensino 

 

 

 

1 

 

 

 

40h 

 

 

 

Realengo 

Sociologia Licenciatura em Sociologia, com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

1 40h Rio de Janeiro 

História Graduação em História (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica 
ou curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

1 40h Rio de Janeiro 

Informática Graduação em Computação, ou Ciência da 
Computação, ou Cursos Superiores de 
Tecnologia na área de Informação e 
Comunicação ou Sistemas de Informação 
(licenciatura ou profissionais graduados 
que realizaram programa de 

1 40h Rio de Janeiro 
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complementação pedagógica ou curso de 
pós-graduação orientado para o magistério 
na educação básica), com Pós-graduação 
lato sensu ou stricto sensu em qualquer 
área de conhecimento da CAPES. 

Matemática Graduação em Licenciatura em Matemática, 
com Pós-graduação lato sensu ou stricto 
sensu em: Matemática, Matemática 
Aplicada, Ensino de Matemática, Ciências 
da Modelagem Computacional, Estatistica, 
ou Engenharias 

1 40h Rio de Janeiro 

 

 

Região Sul Fluminense 

 

DISCIPLINA(S) REQUISITOS VAGAS 
CARGA 

HORÁ
RIA 

CAMPUS DE 
ATUAÇÃO 

Administração Graduação em Administração (profissionais 
graduados em administração que realizaram 
programa de complementação pedagógica ou 
curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu na área 
de Administração ou Contabilidade. 

 

 

 

1 

 

 

40h 

 
 
 

Resende 

Sociologia Licenciatura em Sociologia, com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

1 40h 
 

Resende 

Inglês 
Graduação em Letras com habilitação em 
Português e Inglês (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 

programa de complementação pedagógica ou 
curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

 
 
 
1 

 
 
 

40h 

 
 
 

Pinheiral 
 

Sociologia Licenciatura em Sociologia, com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

 
2 

 
40h 

 
Pinheiral 

História Graduação em História (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica ou 
curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

 
 
1 

 
 

40h 

 
 

Engenheiro Paulo 
de Frontin 

Infomática 
Graduação em Computação, ou Ciência da 
Computação, ou Cursos Superiores de 
Tecnologia na área de Informação e 
Comunicação ou Sistemas de Informação 
(licenciatura ou profissionais graduados que 
realizaram programa de complementação 
pedagógica ou curso de pós-graduação 
orientado para o magistério na educação 
básica), com Pós-graduação lato sensu ou 
stricto sensu em qualquer área de 
conhecimento da CAPES. 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

40h 

 
 
 
 
 

Pinheiral 
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Topografia e Desenho, 
Irrigação TCG ( 
Topografia, 
Cartografia; 
Geoprocessamento) 

Agronomia em: Engenharia Agrícola, 
Engenharia de Agrimensura, Engenharia 
Agrícola e Ambiental ou Licenciatura em 
Ciências Agrícolas (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica ou 
curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

 
1 

 
40h 

 
Pinheiral 

Inglês Graduação em Letras com habilitação em 
Português e Inglês (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica ou 
curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

 

 

1 

 

 

40h 

 
 
 
 

Pinheiral 

Matemática Graduação em Licenciatura em Matemática, 
com Pós-graduação lato sensu ou stricto sensu 
em: Matemática, Matemática Aplicada, Ensino 
de Matemática, Ciências da Modelagem 
Computacional, Estatistica, ou Engenharias 

1 40h 
 

Pinheiral 

 
 
Leia-se: 

ANEXO I - TABELA DE REQUISITOS E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 
 

 

Região dos Lagos 

DISCIPLINA(S) REQUISITOS VAGAS 
CARGA 
HORÁRIA 

CAMPUS DE ATUAÇÃO 

Programação Web; 
Projeto de Sistemas; 
Organização de 
Computadores 

Graduação em Computação ou Ciência da 
Computação ou Informática ou Sistemas 
de Informação ou em Curso Superior de 
Tecnologia do Eixo de Informação e 
Comunicação, (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica 
ou curso de pós-graduação orientado para 
o magistério na educação básica), com 
pós-graduação lato sensu ou stricto sensu 
na área de Computação. 

1 40h Arraial do Cabo 

 

 
Região Baixada Fluminense 

DISCIPLINA(S) REQUISITOS VAGAS 
CARGA 
HORÁRIA 

CAMPUS DE ATUAÇÃO 

Informática Graduação em Computação, ou Ciência da 

Computação, ou Cursos Superiores de 
Tecnologia na área de Informação e 
Comunicação ou Sistemas de Informação 
(licenciatura ou profissionais graduados 
que realizaram programa de 
complementação pedagógica ou curso de 
pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 

 

 

1 

 

 

40h 

 

 

Duque de Caxias 
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qualquer área de conhecimento da 
CAPES. 

Libras Graduação em Letras / LIBRAS 
(licenciatura ou bacharelado com 
formação pedagógica), com Pós-
Graduação lato ou stricto sensu 
(Especialização, Mestrado ou Doutorado) 
nas seguintes áreas de avaliação da 
CAPES: Letras ou Linguística ou Educação; 
OU Graduação em Letras com habilitação 
em Português (licenciatura ou 
bacharelado com formação pedagógica) 
com proficiência em Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) comprovada através de 
uma das seguintes formas: a) possuir 
segunda Licenciatura em Pedagogia 

bilíngue realizada exclusivamente no 
Instituto Nacional de Educação de Surdos 
(INES) ou b) possuir 
 curso de Pós-Graduação lato sensu 
(Especialização) exclusivamente em 
LIBRAS ou c) possuir certificação de 
proficiência para o ensino de LIBRAS na 
forma do Decreto nº 5626/2005, todos 
com Pós-graduação lato ou stricto sensu 
(Especialização, Mestrado ou Doutorado) 
nas seguintes áreas de avaliação da 
CAPES: Letra/Linguística ou Educação OU 
Graduação em Pedagogia com Pós-
Graduação lato sensu (Especialização) 
exclusivamente em LIBRAS OU Graduação 
em Pedagogia com proficiência para o 
Ensino de LIBRAS na forma do Decreto nº 

5626/2005 com Pós-graduação lato ou 
stricto sensu (Especialização, Mestrado ou 
Doutorado) nas seguintes áreas de 
avaliação da CAPES: Educação ou Ensino 
ou Interdisciplinar (exclusivamente da 
área básica Sociais e Humanidades) ou 
Letras ou Linguística 

1 20h 

 

Duque de Caxias 

 

História Graduação em História (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 

programa de complementação pedagógica 
ou curso de pós-graduação orientado para 
o magistério na educação básica)), com 
Pós-graduação lato sensu ou stricto sensu 
em qualquer área de conhecimento da 
CAPES. 

1 40h Duque de Caxias 

Química 
Analítica/Química 
Analítica Quantitativa/ 

Química Analítica 
Qualitativa/Química 
Analítica Experimental 

Graduação em Química (licenciatura ou 
bacharelado com curso de formação 
pedagógica equivalente à licenciatura na 

modalidade da educação profissional e/ou 
ensino médio) ou Química Industrial ou 
Engenharia Química ou Engenharia de 
Alimentos ou Farmácia ou Tecnologia em 
Processos Químicos, todos com Pós-
graduação stricto sensu (Mestrado ou 
Doutorado) nas seguintes áreas de 
avaliação da CAPES: Química ou Ciência e 

1 40h Duque de Caxias 
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Tecnologia de Alimentos ou Farmácia. 

Língua Portuguesa / 
Produção de Textos 
Acadêmicos / 
Comunicação e 
Informação 

Licenciatura em Letras com habilitação 
em Português e pós-graduação stricto 
sensu em uma das seguintes áreas de 
avaliação da CAPES: Linguística e 
Literatura (Letras ou Linguística), 
Ensino ou Educação. 

1 40h Duque de Caxias 

 

Sociologia / Sociologia 
do Trabalho / 
Sociedade, Cultura e 
Educação 

Licenciatura em Sociologia, com pós-
graduação em qualquer área 

1 40h Duque de Caxias 

AEE - Atendimento 
Educacional 
Especializado 

Licenciatura em Educação Especial com 
pós graduação lato sensu em área de 

Humanidades OU Pedagogia OU 

licenciaturas com pós graduação lato 
sensu em Educação Especial ou 
Atendimento Educacional Especializado; 

OU Pedagogia ou licenciaturas com pós 

graduação lato sensu em Psicopedagogia 
com curso de Atendimento Educacional 
Especializado com carga horária mínima 

de 180 horas; OU Pedagogia ou 

licenciaturas com pós graduação lato 
sensu na área da Educação com curso de 
Atendimento Educacional Especializado 
com carga horária mínima de 180 horas. 

1 40h Duque de Caxias 

Informática Graduação em Computação, ou Ciência da 
Computação, ou Cursos Superiores de 
Tecnologia na área de Informação e 
Comunicação ou Sistemas de Informação 
(licenciatura ou profissionais graduados 
que realizaram programa de 
complementação pedagógica ou curso de 
pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-

graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da 
CAPES. 

 

1 

 

40h 

 

Nilópolis 

Informática Graduação em Jogos Digitais, ou 
Graduação em Computação ou Ciência da 
Computação ou Informática ou Sistemas 
de Informação ou em Curso Superior de 
Tecnologia do Eixo de Informação e 

Comunicação (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica 
ou curso de pós-graduação orientado para 
o magistério na educação básica), com 
pós-graduação lato sensu ou stricto sensu 
na área de Jogos Digitais. 

1 40h São João de Meriti 

 

 Eletricidade Básica e 
Instalações Elétricas 

Bacharel em Engenharia Elétrica 
(licenciatura ou profissionais graduados 
que realizaram programa de 

1 40h São João de Meriti 
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complementação pedagógica ou curso de 
pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da 
CAPES. 

Sociologia Licenciatura em Sociologia, com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da 
CAPES. 

1 40h Paracambi 

Educação Física Graduação em Educação Física 
(licenciatura ou profissionais graduados 
que realizaram programa de 
complementação pedagógica ou curso de 

pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da 
CAPES. 

1 40h 

 

Paracambi 

 

Libras Graduação em Letras / LIBRAS 
(licenciatura ou bacharelado com 
formação pedagógica), com Pós-
Graduação lato ou stricto sensu 

(Especialização, Mestrado ou Doutorado) 
nas seguintes áreas de avaliação da 
CAPES: Letras ou Linguística ou Educação; 

OU Graduação em Letras com 

habilitação em Português e LIBRAS 

(licenciatura ou bacharelado com 

formação pedagógica), com Pós-

Graduação lato ou stricto sensu 

(Especialização, Mestrado ou 

Doutorado) nas seguintes áreas de 

avaliação da CAPES: Letras ou 

Linguística ou Educação;Graduação 

em Letras com habilitação em 

Português e LIBRAS (licenciatura ou 

bacharelado com formação 

pedagógica), com Pós-Graduação lato 

ou stricto sensu (Especialização, 

Mestrado ou Doutorado) nas seguintes 

áreas de avaliação da CAPES: 
Letras ou Linguística ou Educação; OU 
Graduação em Letras com habilitação em 
Português (licenciatura ou bacharelado 
com formação pedagógica) com 
proficiência em Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) comprovada através de uma das 
seguintes formas: a) possuir segunda 
Licenciatura em Pedagogia bilíngue 
realizada exclusivamente no Instituto 
Nacional de Educação de Surdos (INES) ou 
b) possuir curso de Pós-Graduação lato 
sensu (Especialização) exclusivamente em 
LIBRAS ou c) possuir certificação de 

1 40h Paracambi 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO  

proficiência para o ensino de LIBRAS na 
forma do Decreto nº 5626/2005, todos 
com Pós-graduação lato ou stricto sensu 
(Especialização, Mestrado ou Doutorado) 
nas seguintes áreas de avaliação da CAPES: 
Letra/Linguística ou Educação OU 
Graduação em Pedagogia com Pós-
Graduação lato sensu (Especialização) 
exclusivamente em LIBRAS OU Graduação 
em Pedagogia com proficiência para o 
Ensino de LIBRAS na forma do Decreto nº 
5626/2005 com Pós- graduação lato ou 
stricto sensu (Especialização, Mestrado ou 
Doutorado) nas seguintes áreas de 
avaliação da CAPES: Educação ou Ensino 
ou Interdisciplinar (exclusivamente da 
área básica Sociais e Humanidades) ou 
Letras ou Linguística.  

 
 
 
Região Metropolitana 
 

DISCIPLINA(S) REQUISITOS VAG
AS 

CARGA 
HORÁRIA 

CAMPUS DE ATUAÇÃO 

Educação Física Graduação em Educação Física 
(licenciatura ou profissionais graduados 
que realizaram programa de 
complementação pedagógica ou curso de 
pós-graduação orientado para o magistério 
na educação básica), com Pós-graduação 
lato sensu ou stricto sensu em qualquer 
área de conhecimento da CAPES. 

1 20h Niterói 

Informática Graduação em Jogos Digitais, ou 
Graduação em Computação ou Ciência da 
Computação ou Informática ou Sistemas 
de Informação ou em Curso Superior de 
Tecnologia do Eixo de Informação e 
Comunicação (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica 
ou curso de pós-graduação orientado para 
o magistério na educação básica), com 
pós-graduação lato sensu ou stricto sensu 
na área de Jogos Digitais. 

 

1 

 

40h 

 

Niterói 

História Graduação em História (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica 
ou curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

 

1 

 

40h 

 

Niterói 

Cálculo Básico, 
Epidemiologia e 

Bioestatística 

Graduação em Estatística ou Biologia 
(licenciatura ou profissionais graduados 

que realizaram programa de 
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complementação pedagógica ou curso de 
pós-graduação orientado para o magistério 
na educação básica), com Pós-Graduação 
Lato Sensu em Bioestatística e 
Epidemiologia Aplicada ou Estatística 

Aplicada a Epidemiologia ou Epidemiologia 
e Vigilância em Saúde ou Pós-graduação 
Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) nas 
seguintes áreas de avaliação da CAPES: 
Matemática ou Probabilidade e Estatística 
ou saúde Coletiva ou Educação ou Ensino. 

 

1 

 

40h 

 

Realengo 

Fisioterapia nas 
Disfunções 
Cardiopulmonares/ 
Psicomotricidade / 
Estágio 
Supervisionado em 
Fisioterapia 
Ambulatorial e 
Hospitalar 

Graduação em Fisioterapia, com Pós-
graduação lato sensu (Especialização) em 
Fisioterapia Neonatal e Pediátrica ou  
Psicomotricidade ou Residência 
Multiprofissional em Saúde ou em Área 
Profissional da Saúde compreendendo 
Saúde da Criança e do Adolescente ou Pós-
graduação stricto sensu (Mestrado ou 
Doutorado) nas seguintes áreas de avaliação 
da CAPES: Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional ou Educação Física ou Ciências 
Biológicas (I, II ou III) ou Medicina (I, II ou III) 

ou Educação ou Ensino ou Saúde Coletiva. 

 

 

 

1 

 

 

 

40h 

 

 

 

Realengo 

Sociologia Licenciatura em Sociologia, com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

1 40h Rio de Janeiro 

Química Geral e 
Química Inorgânica  

Graduação em Química (licenciatura ou 
bacharelado com formação pedagógica 
equivalente à licenciatura na modalidade 
da educação profissional e/ou ensino 

médio); Química Industrial ou Química com 
atribuições tecnológicas (bacharelado com 
formação pedagógica equivalente à 
licenciatura na modalidade da educação 
profissional e/ou ensino médio ou curso de 
pós-graduação orientado para o exercício 
do magistério na educação profissional e/ou 
ensino médio). Com Pós-graduação lato 
sensu ou stricto sensu em qualquer área de 
conhecimento da CAPES. 

2 40h Rio de Janeiro 

Estatística, 
Tratamento de Dados, 
Bioestatística I e 
Bioestatística II 

Graduação em Estatística (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica 
ou curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica),e pós-
graduação stricto sensu (mestrado ou 
doutorado) em uma das seguintes áreas de 
avaliação da CAPES: 
Matemática/Probabilidade e Estatística.  

1 20h Rio de Janeiro 

Físico-química e 
Termodinâmica 

Graduação em Química (licenciatura ou 
bacharelado com formação pedagógica 
equivalente à licenciatura na modalidade 
da educação profissional e/ou ensino 
médio); OU Química Industrial OU Química 
com atribuições tecnológicas (bacharelado 
com formação pedagógica equivalente à 
licenciatura na modalidade da educação 

1 40h Rio de Janeiro 
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profissional e/ou ensino médio ou curso de 
pós-graduação orientado para o exercício 
do magistério na educação profissional 
e/ou ensino médio). Com Pós-graduação 
lato sensu ou stricto sensu em qualquer 
área de conhecimento da CAPES. 

Avaliação de Impactos 
Ambientais, Auditoria 
Ambiental, Biologia da 
Conservação Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento 

Graduação em Biologia, Ciências 
Ambientais, Engenharia Ambiental, 
Geografia, Oceanografia ou Tecnólogo em 
Gestão Ambiental, (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica 
ou curso de pós-graduação orientado para 
o magistério na educação básica), com 
Pós-graduação Stricto Sensu nas seguintes 
áreas de avaliação da CAPES: 
Biodiversidade, Ciências Ambientais; 
Geociências, Geografia, Interdisciplinar; 
Economia, Engenharia I; Ciências Agrárias 
I; Administração pública e de empresas, 
ciências contábeis e turismo; 
Planejamento urbano e 
regional/demografia. 

1 20h Rio de Janeiro 

 

Região Sul Fluminense 

 

DISCIPLINA(S) REQUISITOS VAGAS 
CARGA 
HORÁ
RIA 

CAMPUS DE 
ATUAÇÃO 

Administração Graduação em Administração ou em 
Tecnologia de Processos Gerenciais 

(profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica ou 
curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu na área 
de Administração ou Contabilidade.  

 

 

1 
40h Resende 

Sociologia Licenciatura em Sociologia, com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

1 40h Resende 

História  Graduação em História (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica ou 
curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), podendo 
apresentar formação a nível de pós-graduação 
lato sensu ou stricto sensu em qualquer área 
de conhecimento da CAPES 

 
 
1 

 
 

40h 

 
 

Engenheiro Paulo 
de Frontin 

 

Informática / 
Programação WEB  

Graduação em Sistemas de Informação, 
Ciência da Computação, Engenharia da 
Computação, Tecnólogo em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica ou 
curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com pós-

 
 
2 

 
 

40h 

 
 

Engenheiro Paulo 
de Frontin 
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graduação em área de Desenvolvimento de 
Software. 

Informática / Web 
Design / Dispositivos 
móveis 

Graduação em Sistemas de Informação; 
Ciência da Computação; Engenharia da 
Computação; Graduação em design, design 
gráfico ou desenho industrial; Tecnólogo em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(licenciatura ou profissionais graduados que 
realizaram programa de complementação 
pedagógica ou curso de pós-graduação 
orientado para o magistério na educação 
básica), com Pós-graduação em área de 
Desenvolvimento de Software. 

 
 
1 

 
 

40h 

 
 

Engenheiro Paulo 
de Frontin 

Atendimento 
Educacional 
Especializado de 

estudantes com 
necessidades 
específicas (AEE). 

Graduação em Pedagogia ou Licenciaturas. 
Pós-graduação lato sensu ou  stricto sensu em 
Educação Inclusiva, Atendimento Educacional 

Especializado ou Psicopedagogia Institucional. 
1 40h 

Engenheiro Paulo 

de Frontin 

Sociologia Licenciatura em Sociologia, com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

 
2 

 
40h 

 
Pinheiral 

Infomática 
Graduação em Computação, ou Ciência da 
Computação, ou Cursos Superiores de 
Tecnologia na área de Informação e 
Comunicação ou Sistemas de Informação 
(licenciatura ou profissionais graduados que 
realizaram programa de complementação 
pedagógica ou curso de pós-graduação 
orientado para o magistério na educação 
básica), com Pós-graduação lato sensu ou 
stricto sensu em qualquer área de 
conhecimento da CAPES. 

2 40h Pinheiral 

Topografia e Desenho, 
Irrigação TCG ( 
Topografia, 
Cartografia; 
Geoprocessamento) 

Agronomia em: Engenharia Agrícola, 
Engenharia de Agrimensura, Engenharia 
Agrícola e Ambiental ou Licenciatura em 
Ciências Agrícolas (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica ou 
curso de pós-graduação orientado para o 
magistério na educação básica), com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

1 40h Pinheiral 

 

Eletrônica digital, 
Eletrônica Analógica, 
Eletricidade, Desenho 
Técnico, Instalações 
Elétricas. 
 

Bacharelado em engenharia elétrica e/ou 
eletrônica, (licenciatura ou profissionais 
graduados que realizaram programa de 
complementação pedagógica ou curso de pós-
graduação orientado para o magistério na 
educação básica). Com Pós-graduação lato 
sensu ou stricto sensu em qualquer área de 
conhecimento da CAPES. 

2 40h Volta Redonda 

Física para Automação Graduação em Física, (licenciatura ou 
profissionais graduados que realizaram 
programa de complementação pedagógica ou 
curso de pós-graduação orientado para o 

1 40h Volta Redonda 
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magistério na educação básica). Com Pós-
graduação lato sensu ou stricto sensu em 
qualquer área de conhecimento da CAPES. 

Química Geral, 

Química Inorgânica, 
Físico-química, 
Química Orgânica, 
Química Aplicada, 
Química para 
Professores de Física 
1, 2, 3 

Graduação em Química ou Química Industrial 
ou Química com atribuições tecnológicas 
(licenciatura ou profissionais graduados que 
realizaram programa de complementação 
pedagógica ou curso de pós-graduação 

orientado para o magistério na educação 
básica), com Pós-graduação na área de 
Química. 
  
 

1 40h Volta Redonda 
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