EDITAL Nº 161/2017 – PROGEPE – IFPR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 160/2017
A Pró-Reitora Substituta de Gestão de Pessoas do Instituto Federal do Paraná, no uso da competência
que lhe confere a Portaria nº 030, de 09 de janeiro de 2017, torna público a RETIFICAÇÃO DO EDITAL
N160/2017, que rege o processo seletivo para 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:
RETIFICAÇÃO
Item 2.1 onde se lê: A taxa de inscrição é de R$ 33,00 (trinta e três reais) para 20 horas.
Leia-se:
2.1 - A taxa de inscrição é de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) para 40 horas.
Item 2.33 onde se lê: comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 33,00 (trinta
e três reais)
Leia-se:
2.3.3 - comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais).

Item 2.4.2 – onde se lê: O prazo para solicitação de isenção de inscrição será de 28 de novembro a 04
de dezembro.
Leia-se:
2.4.2 - O prazo para solicitação de isenção de inscrição será de 28 de novembro a 07 de dezembro.

Item 2.4.3 – onde se lê: A resposta acerca do deferimento ou não do pedido de isenção será
disponibilizada no campus, até o dia 05 de dezembro de 2017.
Leia-se:
2.4.3 - A resposta acerca do deferimento ou não do pedido de isenção será disponibilizada no
campus, até o dia 08 de dezembro de 2017.
ANEXO 1 – onde se lê:
LOTAÇÃO

ÁREA DE
CONHECIMENTO

REGIME
TRAB.

VAGAS

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS

REMUNERAÇÃO
MENSAL

Campus
Avançado
Goioerê

Educação Física

20 horas

01

Licenciatura em Educação Física
com Pós-Graduação

R$ 2.236,30* (20h)

Pós-graduação equivale a aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado.
*Fará jus também, conforme titulação apresentada, aos seguintes valores (pagos pelo título de maior
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grau, de forma não cumulativa, sendo necessária a apresentação do diploma de conclusão de curso
como requisito para seu pagamento, vedando-se qualquer alteração posterior da titulação):
PARA 20 HORAS:
Aperfeiçoamento: R$ 100,90
Especialização: R$ 189,07
Mestrado: R$ 540,85
Doutorado: R$ 1.141,15
Leia-se:
LOTAÇÃO

ÁREA DE
CONHECIMENTO

REGIME
TRAB.

VAGAS

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS

REMUNERAÇÃO
MENSAL

Campus
Avançado
Goioerê

Educação Física

40 horas

01

Licenciatura em Educação Física
com Pós-Graduação

R$ 3.121,76* (40h)

Pós-graduação equivale a aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado.
*Fará jus também, conforme titulação apresentada, aos seguintes valores (pagos pelo título de maior
grau, de forma não cumulativa, sendo necessária a apresentação do diploma de conclusão de curso
como requisito para seu pagamento, vedando-se qualquer alteração posterior da titulação):
PARA 40 HORAS:
Aperfeiçoamento: R$ 202,55
Especialização: R$ 430,32
Mestrado: R$ 1.119,29
Doutorado: R$ 2.620,38

MARINA CASTAGNARA
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