EXTRATO DE PUBLICAÇÃO NO DOU

EXTRATO DO EDITAL N. 23, DE 24 DE JANEIRO DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas do Instituto Federal do Paraná, no uso das competências que lhe confere
a Portaria nº 889 de 18 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial da União no dia 19 de julho de 2016 ,
torna público a seleção de professor substituto, no Instituto Federal do Paraná - IFPR, nos termos da Lei
8.745/93, alterações dadas pela Lei 9.849/99 e Lei 12.425/11, conforme abaixo especificado:
1. A inscrição será efetuada pessoalmente ou por procuração na Seção de Gestão de Pessoas
do Campus Jacarezinho, no período de 28/01/2019 à 08/02/2019, no endereço Avenida Doutor Tito s/n, das
08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 (de segunda a sexta-feira);
2. A isenção da taxa de inscrição deverá ser solicitada conforme orientações constantes nos itens 2.4, 2.4.1 e
2.4.2 do Edital N. 23/2019, no período de 28 a 31 de janeiro de 2019;
3. O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais) deverá ser efetuado conforme
orientações constantes no subitem 2.3.3 do edital;
4. O processo seletivo simplificado terá validade de 1 (um) ano, a partir da publicação do Edital de
Homologação no Diário Oficial da União;
5. O Edital completo e instruções específicas com os programas e estruturas das provas estarão disponíveis
no site http://reitoria.ifpr.edu.br/processos-seletivos-professores-substitutos/;
6. A prova didática e a prova de títulos serão realizadas conforme itens 5 e 6 do Edital 23/2019.

Documento assinado eletronicamente por ELIANE APARECIDA MESQUITA, Pro-Reitor, em
24/01/2019, às 10:19, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0166681 e
o código CRC F9E77D7C.
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