SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÖGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÖGICA SERTÃO PERNAMBUCANO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO
EDITAL Nº, 38 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020
A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, no uso de suas
atribuições legais e atendendo ao disposto na Lei nº 8.745/93 e suas alterações, torna público, para o
conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições para Seleção Simplificada de Professor
Substituto, com prestação de serviços docentes teórico-práticos nos diferentes níveis da Educação
Profissional, Extensão e Pesquisa nas áreas especificadas no Anexo II, nos termos do presente edital.
Devido à situação da Pandemia de COVID-19, do isolamento social e conforme alteração da Instrução
Normativa 01/2020/IF Sertão-PE, este processo seletivo será realizado remotamente.
1 DAS ÁREAS/CAMPUS, DOS REQUISITOS, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA, E
CRONOGRAMA.
1.1 O cronograma, as áreas, as respectivas vagas, os requisitos, encontram-se nos anexos deste Edital, a
saber:
a) Anexo I – Cronograma
b) Anexo II – áreas, requisitos, campus e total de vagas;
2 DOS REQUISITOS
2.1 A validade de participação no processo seletivo está condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:
a)

Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do art. 12, inciso I alínea A, B, e C, inciso II, alíneas
A e B e §1º da Constituição Federal;
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais para os candidatos de ambos os sexos e quites com as
obrigações militares para os candidatos do sexo masculino;
c) Ter a idade mínima de 18 anos, para ambos os sexos;
2.2 Os professores temporários contratados por tempo determinado nas condições e nos prazos previstos na
Lei 8.745/93, submeter-se-ão, em atendimento ao interesse do ensino e da Instituição, aos horários que lhes
forem estabelecidos em qualquer dos turnos letivos de funcionamento do IF Sertão-PE;
2.3 No ato admissional, o candidato convocado deverá apresentar original ou cópia autenticada do diploma
de conclusão de curso, conforme os requisitos mínimos exigidos para a ocupação da vaga, e caso houver,
original ou cópia autenticada do diploma de conclusão de pós-graduação. Não serão aceitos outros
documentos em substituição. Se, no ato admissional, o candidato não apresentar toda a documentação
necessária solicitada pelo do IF Sertão - PE ou, não comprovar os requisitos exigidos para a ocupação da
vaga, será eliminado do processo seletivo. As orientações sobre a apresentação da documentação
admissional serão encaminhadas por e-mail no momento da convocação.
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3 DAS PROIBIÇÕES
3.1 O candidato que for professor do Magistério Superior, ou do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico das
Instituições Federais de Ensino, não poderá ser contratado nos termos da Lei 8.745/93.
3.2 Para as vagas cuja carga horária seja de 40 (quarenta) horas semanais não será permitido ao candidato
acumular outro vínculo empregatício (público) superior a 20 (vinte) horas semanais.
3.3 Não poderá ser novamente contratado, com fundamento na Lei 8.745/93, antes de decorridos 24 (vinte
e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, os candidatos que ocuparam quaisquer cargos
temporários da Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e fundacional, neste interstício,
3.4 É proibida a contratação de servidores da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou de servidores de suas subsidiárias e
controladas, salvo nos casos previstos no inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, do art. 37 da Constituição
Federal.
3.5 É proibida a contratação de proprietários, gerentes e/ou administradores de empresa privada, sociedade
civil, salvo a participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União
detenha, direta ou indiretamente, participação do capital social, sendo-lhe vedado exercer o comércio,
exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
3.6 Em nenhuma hipótese haverá contratação regida pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
4. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DE ENSINO BÁSICO,
TÉCNICO E TECNOLÓGICO
Consideram-se atribuições dos Professores substitutos:
a)

Cumprir a carga horária exigida por seu regime de trabalho conforme as orientações constantes
neste Regulamento;
b) Cumprir os dias letivos de acordo com o Calendário Acadêmico de Referência;
c) Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico Institucional;
d) Participar da construção dos currículos dos cursos ofertados pela instituição;
e) Elaborar e executar o Plano Individual de Trabalho (PIT), de acordo com as determinações
desta normatização;
f) Elaborar e cumprir os planos de ensino;
g) Atualizar os registros acadêmicos junto ao setor competente;
h) Comunicar à chefia imediata, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas, a
sua ausência na instituição, mesmo quando em atividade de interesse do IF SERTÃO-PE;
i) Providenciar permutas de aulas, através de registro em formulário próprio com anuência da
Coordenação do Curso;
j) Elaborar calendário de reposição de aulas não ministradas, em comum acordo com os discentes
e com a anuência da coordenação do curso a ser cumprido em até 30 dias a contar do primeiro
dia de retorno do docente;
k) Participar das reuniões administrativo-pedagógicas;
l) Zelar pela aprendizagem dos(as) estudantes;
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m)

Elaborar estratégias de acompanhamento e avaliação contínua do processo de ensino e
aprendizagem, de forma a possibilitar a recuperação dos estudos a discentes que apresentem
menor rendimento, com apoio do Setor Pedagógico;
n) Colaborar com as atividades de articulação instituição-família-comunidade;
o) Promover o Ensino, a Extensão, a Pesquisa e a Inovação com ênfase no desenvolvimento
regional, observando-se aspectos culturais, artísticos, políticos, sociais e econômicos;
p) Manter atualizado o Currículo Lattes semestralmente;
q) Apresentar à chefia imediata o Relatório Individual de Trabalho (RIT), de acordo com as
determinações desta normatização.
r) Exercer outras atribuições previstas no estatuto e regimento do IF Sertão Pernambucano
(Resolução nº 22/2016), assim como na legislação pertinente à Carreira do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico.
5 DA REMUNERAÇÃO
5.1 A remuneração do pessoal contratado nos termos deste Edital será fixada levando-se em consideração
o art. 7º, inciso I, da Lei nº 8.745/93, Anexo III e respectiva formação do contratado, exigida no Anexo II,
deste Edital.
6 DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
6.1 Às pessoas com deficiência (PCD) é assegurado o direito de inscrição no Processo Seletivo de que trata
este Edital, nos termos do Decreto Federal nº 3.298/99, desde que a deficiência de que são portadoras seja
compatível com as atribuições do cargo em provimento.
6.2 O candidato com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, em
relação à avaliação, aos critérios de aprovação, à nota mínima exigida, ao local, ao horário e à data de
realização da prova e demais exigências feitas para os demais candidatos, sendo reservado no mínimo o
percentual de (5%) (cinco por cento) e no máximo, 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas.
6.3 Considerando a disposição presente no §3º, do artigo 1º, do Decreto nº 9.508, de 2018 fica estabelecido
o percentual de cota a ser reservada para pessoa com deficiência será aplicado no total de vagas ofertadas
neste edital.
6.4 O candidato que se inscrever como PCD deverá anexar, em arquivo único, no momento da inscrição,
um documento de identificação com foto (RG ou CNH), emitido no máximo há 10 anos, e o laudo médico,
com letra legível, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da
deficiência. O laudo médico solicitado deve ter no máximo 90 dias. O candidato que necessitar de tempo
adicional na prova didática, também, deverá anexar no momento da inscrição o laudo médico com a
comprovação da necessidade do tempo adicional. Poderá ser concedido até 25% de tempo extra na prova
didática.
6.5 Na falta de atestado médico ou no caso do documento apresentado não conter informações necessárias
anteriormente indicadas, o candidato não será considerado apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo
que tenha assinalado tal opção no formulário de inscrição, passando a figurar como candidato apenas às
vagas da ampla concorrência.
6.6 O candidato que desejar concorrer à vaga reservada para pessoas com deficiência deverá fazer a opção
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no momento da inscrição. Sendo aprovado no processo seletivo simplificado, quando convocado para
ocupação de vaga, o candidato deverá submeter-se à Perícia Médica Oficial realizada por equipe
multidisciplinar, que terá decisão final sobre a sua qualificação como deficiente ou não e sobre o grau de
deficiência, com a finalidade de verificar se a deficiência da qual é portador é compatível com as atribuições
do cargo. No ato da convocação de que trata este item, o candidato será informado, por e-mail, sobre os
procedimentos da realização da Perícia Médica Oficial.
6.7 Somente serão consideradas como pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no artigo 4° do Decreto N° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto N°
5.296, de 02 de dezembro de 2004.
6.8 Às pessoas com deficiência, nos termos do art. 5°, § 2°, da Lei 8.112/90 c/c o art. 37, §1°, do Decreto
3.298/99, serão reservadas 5% das vagas ofertadas no presente, amparadas pelo artigo 37, inciso VIII, da
Constituição Federal e pelo artigo 5°, parágrafo 2°, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no
Diário Oficial da União de 12 de dezembro de 1990.
6.9 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este deverá
ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse a 20% das vagas oferecidas,
nos termos do parágrafo 2° do artigo 5º, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no Diário
Oficial da União de 12 de dezembro de 1990.
6.10 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se como pessoa com deficiência, se classificado no
Processo Seletivo, figurará em lista específica e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na
listagem de classificação geral.
6.11 Compete à Equipe Multiprofissional, designada pelo IF Sertão-PE, a qualificação do candidato como
pessoa com deficiência, nos termos das categorias definidas pela legislação vigente sobre a matéria.
Incumbe à equipe multiprofissional a aferição da compatibilidade entre a deficiência diagnosticada e o
exercício normal das atribuições do cargo.
6.12 A reprovação no exame médico ou o não comparecimento a ele acarretará a perda do direito às vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.
6.13 O candidato com deficiência reprovado pela avaliação médica por não ter sido considerado pessoa
com deficiência, figurará na lista de classificação geral na vaga à qual concorre.
6.14 O candidato qualificado pela avaliação médica como pessoa com deficiência, que figure na lista de
classificação geral dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência permanecerá concorrendo
às vagas de pessoas com deficiência.
6-15 Na ausência de candidatos aprovados para as vagas reservadas às Pessoas com Deficiência, estas serão
preenchidas pelos candidatos da ampla concorrência.
7 DAS VAGAS PARA NEGROS (PRETOS E PARDOS)
7.1 Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas do Processo Seletivo e das que
vierem a surgir no prazo de validade deste Edital, para todas as áreas de conhecimento, cuja ocupação darse-á de forma alternada com a lista geral de classificados bem como com a lista de Pessoas com Deficiência.
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7.2. O candidato negro concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere
aos requisitos para o cargo, ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário
e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para aprovação. Decreto Federal nº 6.944, de 21 de
agosto de 2009.
7.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá se autodeclarar negro no momento da inscrição,
anexando um documento de identificação Oficial com foto (RG ou CNH), emitido no máximo há 10 anos
e o formulário de autodeclaração de candidato negro (preto e pardo) Anexo VII, e ter esta condição
confirmada por procedimento de heteroidentificação a ser realizado por uma comissão designada para este
fim, em cumprimento à portaria normativa N. ° 4 de 06 de abril de 2018. A comissão de heteroidentificação
terá competência deliberativa e utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição
declarada pelo candidato.
7.4 Será convocada para o procedimento de heteroidentificação, no mínimo, a quantidade de candidatos
equivalente a três vezes o número de vagas reservadas às pessoas negras previstas no edital, ou dez
candidatos, o que for maior, resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no edital do concurso,
(conforme determinado pela Portaria Normativa nº 04/2018, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, no § 1º do artigo 8º) antes da homologação do resultado final, conforme prazo
estabelecido no cronograma.
7.5 O endereço eletrônico, link da sala do Google meet, com o horário do procedimento de
heteroidentificação será publicado no endereço eletrônico,https://www.ifsertao-pe.edu.br, conforme prazo
estabelecido no cronograma. O horário fixado será o horário oficial de Brasília (DF). Não será permitida
representação por procuração, nem serão aceitos pedidos de segunda chamada à realização do procedimento
heteroidentificação, e não serão aceitas justificativas de qualquer natureza para atrasos ou não
comparecimento virtual do candidato.
7.6 A comissão designada para a verificação da veracidade da autodeclaração será composta por 3 (três)
membros distribuídos por gênero, cor e naturalidade.
7.7 A confirmação da veracidade da autodeclaração se dará pela decisão da maioria simples da Comissão.
7.8 O procedimento de heteroidentificação se dará pela constatação visual do candidato possuir aspectos
fenotípicos do negro. Além da cor da pele, serão considerados os seguintes aspectos: tipo de cabelo, formato
de nariz e formato dos lábios. O processo de heteroidentificação será filmado e sua gravação será utilizada
na análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos. O candidato que recusar a realização da
filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, será eliminado do processo seletivo, sendo
dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados.
7.9 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento
de heteroidentificação. Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente
apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de
heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.
7.10 O candidato que não comparecer virtualmente na data prevista para o procedimento de
heteroidentificação e/ou não tenha disponibilizado o documento com foto (RG ou CNH), e/ou formulário
de autodeclaração de candidato negro (preto e pardo) Anexo VII, será eliminado do processo seletivo.
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7.11 O resultado da verificação da veracidade das autodeclarações será divulgado no endereço eletrônico:
https://www.ifsertao-pe.edu.br.
7.12 É admitido pedido de recurso quanto ao resultado do procedimento de heteroidentificação, o qual
deverá ser interposto dentro do prazo estabelecido no cronograma, somente VIA INTERNET, por meio
do link:(https://concurso.ifsertao-pe.edu.br/copese)
7.13 Não serão aceitos pedidos de recursos contra o resultado do procedimento de heteroidentificação, de
forma diversa daquela disposta no item 7.12.
7.14 O candidato que tiver sua autodeclaração não confirmada pela comissão ou que tiver seu pedido de
recurso contra o resultado do procedimento de heteroidentificação indeferido será eliminado do Processo
Seletivo.
7.15 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
7.16 A ocupação das vagas que surgirem além das previstas dar-se-á de tal modo que o primeiro candidato
negro aprovado neste Processo Seletivo será convocado para ocupar a 3º vaga aberta, relativa à área/cargo
para a/o qual concorreu, enquanto os demais candidatos negros aprovados serão convocados para ocupar a
8º, 13º, 18º vagas e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação relativamente às vagas que
surgirem durante o prazo de validade deste Edital, exceto se mais bem classificado.
7.17 Em atenção aos princípios legais e considerando as disposições da Lei nº 12.990/14, a reserva de vagas
a candidatos negros ou pardos será de 20% (vinte por cento) do total de vagas oferecidas. Ao final do
processo, será publicada listagem classificatória dos candidatos cotistas aprovados.
7.18 Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse
será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5
(cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que
0,5 (cinco décimos), nos termos do § 2º do Art. 1º da Lei n° 12.990/2014.
7.19 Considerando a disposição presente no Decreto (§3º, do artigo 1º, do Decreto nº 9.508, de 2018) fica
estabelecido o percentual de cota a ser reservada para pessoas negras será aplicado no total de vagas
ofertadas neste edital.
7.20 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou
pardos no ato da inscrição no processo seletivo, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As informações prestadas no momento da inscrição
são de inteira responsabilidade do candidato.
7.21 A autodeclaração e o resultado da sua avaliação terá validade somente para este certame.
7.22 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo
candidato negro posteriormente classificado.
7.23 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros aprovados para ocupar as vagas
reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos
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demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
7.24 Não cabe a análise de pedido de recurso para reserva de vaga para negros para aqueles que não
declararem a sua condição no ato de inscrição.
7.25 Na ausência de candidatos negros aprovados nas vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos
candidatos da ampla concorrência.
8 DO SORTEIO DAS VAGAS RESERVADAS
8.1 Do total das vagas destinadas à reserva de vagas para candidatos com deficiência e candidatos negros,
serão deduzidas aquelas reservadas por meio da reserva automática, sorteando-se em seguida as vagas
restantes, de modo a determinar por critério impessoal e objetivo em quais departamentos de ensino e
campus, dentre os não contemplados pela reserva automática, serão alocadas as demais vagas destinadas a
reserva.
8.2 A primeira vaga sorteada será para a reserva de candidatos negros e a próxima para reserva de candidatos
com deficiência, seguindo alternados os sorteios até a finalização da distribuição das vagas aos
departamentos de ensino e campus.
9 DA INSCRIÇÃO
9.1 As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas somente VIA INTERNET, por meio do link:
(https://concurso.ifsertao-pe.edu.br/copese), no período especificado no cronograma. O edital completo
encontra-se
disponível
para
consulta
no
endereço
eletrônico:
https://www.ifsertaope.edu.br/index.php/concursos/editais. O recolhimento da taxa de inscrição deverá ser feito através de
GRU – Guia de Recolhimento da União, gerada através do sistema de inscrição e pago em qualquer
agência do Banco do Brasil, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais); até o dia 13/10/2020.
9.2 No momento da inscrição TODOS os candidatos (ampla concorrência, negros e pessoas com
deficiência) deverão encaminhar em um arquivo único em PDF os documentos elencados abaixo,
preferencialmente, nesta ordem:
a) Documento de identificação (documento Oficial com foto - RG ou CNH).
b) O candidato deverá anexar o Curriculum (de preferência o lattes)
c) Documentação comprobatória dos itens a serem pontuados na avaliação curricular, conforme
Subitem 11.3.6 a) e b)
d) Laudo médico, conforme item 6.3 (caso o candidato concorra à vaga reservada para pessoas com
deficiência)
e) Documento Oficial com foto (RG ou CNH), emitido no máximo há 10 anos e o formulário de
autodeclaração de candidato negro (preto e pardo) Anexo VII, (caso o candidato concorra à vaga
reservada para negros)
9.3 O arquivo único deve seguir o seguinte padrão de nomenclatura: “Nome do candidato e campus de
lotação pretendido (exemplo: João da Silva _ Campus Ouricuri).
9.4 O candidato deverá confirmar as informações referentes aos dados pessoais, opção de vaga e campus,
e imprimir o boleto bancário para o pagamento. Além disso, poderá fazer somente uma inscrição para o
processo seletivo, caso faça mais de uma inscrição, somente a última será considerada válida, mesmo que
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tenha sido efetuado o pagamento de mais de uma inscrição.
9.5 As informações fornecidas nos formulários de inscrição e o seu correto preenchimento são de inteira
responsabilidade do candidato proponente. Caso não seja devidamente preenchido e/ou estiver incompleto,
a inscrição será passível de indeferimento, mesmo que o pagamento da taxa de inscrição tenha sido
efetuado. A inscrição será considerada válida apenas se o candidato realizou a inscrição e efetuou o
pagamento da taxa de inscrição.
9.6 O IF Sertão-PE não se responsabiliza por fatores de ordem técnica que impeçam o preenchimento do
formulário eletrônico de inscrição.
9.7 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até um dia útil após o encerramento das
inscrições conforme prazo estabelecido no cronograma. A taxa de inscrição, uma vez paga, não será
devolvida em hipótese alguma.
9.8 Em caso da não confirmação do pagamento no prazo estabelecido no cronograma, o candidato será
eliminado do processo seletivo, ficando impedido de participar da avaliação curricular e da prova didática.
9.9 A relação dos candidatos, que tiveram sua inscrição homologada será disponibilizada em ordem
alfabética e será divulgada no endereço eletrônico: https://www.ifsertao-pe.edu.br conforme prazo
estabelecido no cronograma.
10 ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
10.1 Poderá haver isenção do pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que declararem e
comprovarem impossibilidade de arcar com o pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto nº
6.593/2008 e deste edital.
10.2 Fará jus à isenção o candidato que, cumulativamente:
a) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, nos
termos do Decreto nº 6.135/2007 e;
b) For membro de “família de baixa renda” nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Compreende-se por
“família de baixa renda” aquela que possua renda familiar mensal percapita de até meio salário mínimo
ou aquela que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos.
10.3 Para realização da inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá
realizar sua inscrição no sistema de inscrições, após confirmar seus dados, opção de vaga e campus, acessar
a opção “GRU/Solicitação de Isenção” e optar pela ISENÇÃO; deverá informar o número de seu NIS e
anexar obrigatoriamente cópia digital frente e verso dos documentos de identidade e CPF.
10.4 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo não se responsabilizará pelas solicitações de isenção
em que não forem anexados os documentos solicitados ou que o formulário esteja preenchido
incorretamente. Os candidatos que não apresentarem a documentação exigida para a concessão da isenção
de pagamento da taxa de inscrição terão o seu pedido indeferido.
10.5 O candidato terá, entre os dias 29/09/2020 a 01/10/2020 para solicitar a isenção no site.
10.6 A Comissão não se responsabilizará pela documentação recebida após a homologação da relação de
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isentos.
10.7 A partir do dia 07/10/2020 o candidato deverá conferir no endereço eletrônico (https://www.ifsertaope.edu.br/index.php/concursos/editais) se fora deferido seu requerimento de isenção da taxa de inscrição.
Caso sua solicitação seja indeferida, o candidato deverá acessar o sistema de inscrição, gerar GRU até dia
09/10/2020 e efetuar o pagamento até dia 13/10/2020.
10.8 O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de
inscrição na forma e no prazo estabelecido no edital, estará automaticamente excluído do concurso.
11 DO PROCESSO SELETIVO
11.1 O Processo Seletivo constará de Duas Etapas:
a)
b)
c)

Avaliação Curricular (Classificatória). Não presencial.
Prova de Desempenho Didático com arguição (Classificatória e Eliminatória). Não presencial.
Prova de Canto (para os candidatos de música) (Classificatória e Eliminatória). Não presencial.

11.1.1 Serão classificados para a prova de desempenho didático e prova de canto (no caso de candidatos a
vaga de música) os 10 primeiros classificados na avaliação curricular para uma vaga e 20 para duas vagas.
11.2 Da Avaliação Curricular - Etapa Não Presencial
11.2.1 Para a avaliação curricular, o candidato deverá anexar o Curriculum (de preferência o lattes) com a
devida documentação comprobatória dos itens a serem pontuados neste processo seletivo e documento
Oficial com foto (RG ou CNH). A documentação deverá ser anexada no ato da inscrição. Não serão aceitos
outros documentos em substituição aos diplomas e não serão pontuados itens sem a devida comprovação.
O candidato não poderá participar das etapas do processo seletivo caso os documentos elencados neste item
não sejam anexados no ato da inscrição.
11.2.2 Os diplomas de Mestrado e Doutorado somente serão válidos quando os respectivos cursos forem
recomendados/reconhecidos pela CAPES/MEC, e observadas as normas que lhes regem a validade, dentre
as quais, se for o caso, as pertinentes ao respectivo registro. No caso dos certificados de Especialização,
somente serão válidos aqueles cujas Instituições sejam credenciadas pelo MEC e expedidos conforme
legislação vigente.
11.2.3 Caso o registro do reconhecimento pela CAPES/MEC não conste no diploma/certidão, o candidato
deverá providenciar documento comprobatório desse reconhecimento junto à Instituição de Ensino que
expediu o referido diploma/certidão ou por meio de impressão das informações a esse respeito, fornecidas
pelo sítio eletrônico da CAPES/MEC.
11.2.4 Os diplomas e certificados conferidos por instituições estrangeiras somente serão válidos quando
traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor público juramentado e forem declarados equivalentes aos
que são concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em Lei, mediante a devida revalidação por
instituição pública brasileira dos termos do disposto no § 3º, do Artigo 48 da Lei 9.394, de 20 de dezembro
de 1996.
11.2.5 Não serão pontuados cursos em andamento, independente da data de conclusão.
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11.3 Dos Critérios de Avaliação do Currículo
11.3.1 Para os critérios de pontuação será considerado apenas um certificado/diploma por nível.
11.3.2 Os diplomas de Graduação obtidos em instituições estrangeiras serão aceitos mediante sua
revalidação no Brasil.
11.3.3 A avaliação curricular receberá uma pontuação de 0 (zero) a 100 (cem).
11.3.4 A avaliação curricular terá caráter classificatório.
11.3.5 Serão considerados CLASSIFICADOS e habilitados para a realização da avaliação da prova de
desempenho didático somente os 10 (dez) primeiros de cada lista específica (ampla concorrência, PCD e
negros), que alcançarem a maior nota na avaliação curricular. Em caso de empate na última colocação,
todos os candidatos que empatarem serão classificados para avaliação da prova de desempenho didático.
Os demais candidatos serão considerados NÃO CLASSIFICADOS.
11.3.6 A ficha de Pontuação da Avaliação Curricular servirá de referência para avaliação do currículo.
a) A avaliação curricular seguirá os critérios apresentados na tabela a seguir:
Critérios
Pontuação Máxima
1 - Pós-graduação **(Pontuação máxima = 45 pontos)
15
a) Certificado de Especialização relacionado à área de
atuação do processo seletivo **
30
b) Diploma de Mestrado relacionado a área de atuação do
processo seletivo **
45
c) Diploma de Doutorado relacionado a área de atuação do
processo seletivo **
2 - Experiência profissional relacionada à área de atuação do Processo Seletivo
a) Exercício de magistério
- 01 ponto para cada semestre letivo até
o limite de 25 pontos. (Os pontos não
serão fracionados).
b) Atividade profissional na área específica.
- 01 ponto por ano de atuação até o
limite de 20 pontos.(Os pontos não
serão fracionados).
c) Desenvolvimento de projeto de pesquisa
- para cada pesquisa será contado
01 ponto até o limite de 05 pontos.
d) Publicações na área relacionada com a matéria do
- para cada publicação será contado 01
processo seletivo
ponto - até o limite de
05 pontos.
100
Total
* Os títulos referentes à letra “a”, “b” e “c” do item 1 não são cumulativos, sendo considerado
apenas o título que garantir maior pontuação para o candidato.
b) A avaliação curricular seguirá os critérios apresentados na tabela a seguir para a vaga de professor de
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música/canto:
Critérios
Pontuação Máxima
1 - Pós-graduação **(Pontuação máxima = 45 pontos)
15
a) Certificado de Especialização relacionado à área de
atuação do processo seletivo **
30
b) Diploma de Mestrado relacionado a área de atuação do
processo seletivo **
45
c) Diploma de Doutorado relacionado a área de atuação do
processo seletivo **
3 - Experiência profissional relacionada à área de atuação do Processo Seletivo
a) Exercício de magistério
- 01 ponto para cada semestre letivo
até o limite de 25 pontos. (Os pontos
não serão fracionados).
b) Atividade profissional na área específica.
- Participação como intérprete solista
em recitais :2,0 pontos por recital.
- Participação como regente e/ou
produtor de eventos musicais, recitais:
1,0 ponto por recital.
- Participação como intérprete nãosolista em recitais (ex: participação em
coros, grupos vocais ou instrumentais)
ou outras atividades na área: 0,5 ponto
por recital/atividades.
Limite máximo de todas as
atividades 20 pontos
c) Desenvolvimento de projeto de pesquisa
- para cada pesquisa será contado
01 ponto até o limite de 05 pontos.
d) Publicações na área relacionada com a matéria do
- para cada publicação será contado 01
processo seletivo
ponto - até o limite de
05 pontos.
100
Total
* Os títulos referentes à letra “a”, “b” e “c” do item 1 não são cumulativos, sendo considerado
apenas o título que garantir maior pontuação para o candidato.
11.4 Da Prova de Desempenho Didático com Arguição - Etapa Não Presencial
11.4.1 A Prova de desempenho didático com arguição será realizada nas datas previstas no Anexo I deste
Edital, com base no ponto sorteado pela comissão, a partir do conteúdo programático da área objeto da sua
inscrição (Anexo VI).
11.4.2 O sorteio do ponto ocorrerá com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da prova de desempenho
didático, através da plataforma Google Meet pela comissão do concurso do Campus a qual está concorrendo
(Anexo VI).
11.4.2.1 Para o sorteio, será utilizado o programa disponível no endereço eletrônico:
https://www.sorteios.org, com numeração de 1 a 5, sendo que cada número corresponde a um ponto do
concurso conforme sua área (ver Anexo VI), onde o número sorteado será o ponto do candidato. Na
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impossibilidade técnica (ou de qualquer outra natureza) da realização do sorteio de ponto via endereço
eletrônico: https://www.sorteios.org, será realizado o sorteio físico, desde que a sessão do sorteio seja
gravada.
11.4.2.2 O número do ponto sorteado valerá para todos os candidatos que tiverem provas realizadas no
mesmo horário no Campus especificado.
11.4.2.3 A relação com os links da sala do Google Meet para acesso ao sorteio dos pontos, bem como os
dias e horários da realização de cada candidato serão divulgados até um dia antes da data marcada para
realização do primeiro sorteio. A relação será publicada no endereço eletrônico: https://www.sorteios.org/,
conforme cronograma Anexo I deste edital.
11.4.2.4 O candidato deverá entrar no link do sorteio do ponto, preferencialmente, com antecedência
mínima de 10(dez) minutos do horário previsto para sua realização, sendo identificado pelo membro da
comissão responsável pelo sorteio que fará o registro de sua participação. A não presença do candidato no
horário do sorteio (respeitando o horário oficial de Brasília) implicará sua desclassificação do certame.
11.4.2.5 A realização do sorteio de forma virtual será gravada para fins de registro.
11.4.3 Na prova de desempenho didático com arguição o candidato terá que elaborar uma aula sobre o ponto
sorteado, conforme consta no (Anexo VI) do edital, de acordo com o conteúdo de conhecimento específico
da área na qual concorre o candidato e destina-se a avaliar os conhecimentos pedagógicos relacionados ao
exercício da docência e o desempenho didático do candidato. O uso da webcam é obrigatório. Esta aula
poderá ter duração de 30 minutos, no máximo. O controle da duração da aula será de responsabilidade do
candidato, podendo haver interferência da banca, caso este tempo seja extrapolado.
11.4.4 Será realizada posterior arguição da banca com duração de 20 minutos no máximo sobre a aula
apresentada e temas diversos relacionados às disciplinas que serão ministradas.
11.4.5 O endereço eletrônico, link da sala do Google Meet, com a data e o horário da prova de desempenho
didático com arguição será publicado no endereço eletrônico: https://www.ifsertao-pe.edu.br, conforme
prazo estabelecido no cronograma. A ordem para a realização da prova de desempenho didático dar-se-á
em ordem alfabética, de acordo com a relação dos candidatos classificados na etapa de avaliação curricular,
publicada anteriormente no endereço eletrônico: https://www.ifsertao-pe.edu.br
11.4.6 Os candidatos deverão acessar o link, que será publicado no endereço eletrônico
https://www.ifsertao-pe.edu.br, na data e horário estabelecidos previamente. Em caso de não
comparecimento virtual na prova de desempenho didático o candidato será eliminado do processo seletivo.
O candidato não poderá se utilizar de outro horário do que o já estabelecido previamente.
11.4.7 Os candidatos terão uma tolerância de 10 minutos para acessar o link, disponibilizado no endereço
eletrônico https://www.ifsertao-pe.edu.br na data e horário estabelecidos previamente. Caso durante a
realização da prova didática cair a conexão a banca examinadora concederá uma tolerância de 10 minutos.
11.4.8 O candidato poderá utilizar os recursos que achar necessário, desde que compatíveis com a
plataforma Google Meet, para apresentação da prova de desempenho didático com arguição.
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11.4.9 A prova de desempenho didático com arguição será gravada exclusivamente pela banca examinadora
do candidato, para efeito de registro e avaliação e recurso.
11.4.10 O IF Sertão-PE não se responsabiliza por questões de ordem tecnológica, por parte do candidato,
que impeçam ou prejudiquem a prova de desempenho didático com arguição.
11.5 Dos Critérios da Avaliação da Prova de Desempenho Didático
11.5.1 A avaliação da prova de desempenho didático se dará pelos conhecimentos pedagógicos relacionados
ao exercício da docência e o desempenho didático do candidato. Introdução; Conhecimentos/saberes;
Procedimentos metodológicos; Recursos Didáticos; Síntese; Avaliação do conteúdo; Abordagem específica
sobre a contribuição dos conhecimentos/saberes para a formação do profissional.
11.5.2 A avaliação da prova de desempenho didático seguirá os critérios apresentados na tabela a
seguir:
Critérios
Introdução
Conhecimentos/saberes
Procedimentos metodológicos
Recursos didáticos
Síntese
Avaliação do conteúdo
Abordagem específica sobre a contribuição
dos conhecimentos/saberes para a formação
do profissional.
Total

Pontuação Máxima
05
35
30
10
05
05
10

100

11.5.3 A prova de desempenho didático receberá uma pontuação de 0 (zero) a 100 (cem).
11.5.4 Serão considerados classificados na prova de desempenho didático os candidatos que obtiverem nota
igual ou superior a 70,00 (sessenta).
11.6 Dos Critérios da Avaliação da Prova Prática de Canto não presencial
11.6.1 A Prova Prática de Canto (exclusiva para os candidatos à vaga de professor de Música) valerá 100
pontos, terá caráter eliminatório e classificatório. Essa prova deverá ser gravada em vídeo, exclusivamente
no formato MP4 e deverá ser enviada (através de upload) somente VIA INTERNET, por meio do
link:https://concurso.ifsertao-pe.edu.br/copese, no período definido no cronograma para este fim. A
gravação deverá ser realizada sem edição de áudio (com áudio ambiente) e será permitido o
acompanhamento de um instrumento harmônico apenas e a interpretação deverá ser solo. A escolha do
repertório da Prova Prática de Canto deverá conter três canções de gêneros/estilos diferentes e
representativos da história da música popular brasileira. A avaliação da prova de canto seguirá os critérios
apresentados na tabela a seguir:
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Critérios

Pontuação Máxima

Escolha o Repertório

10

Interpretação e performance cênica

20

Técnica vocal.

70

11.7 Da Classificação e do Resultado Final
11.7.1 Os candidatos de todas as áreas (exceto música) serão classificados de acordo com a ordem
decrescente da soma dos pontos obtidos na Prova de Desempenho Didático e na Avaliação Curricular.
11.7.2 Os candidatos da área de música serão classificados de acordo com a ordem decrescente da soma
dos pontos obtidos na Prova de Desempenho Didático, na Prova Prática e na Avaliação Curricular.
11.7.3 O candidato que ficar classificado dentro do número de vagas ofertadas à Área/Campus será
considerado: Aprovado.
11.7.4 O candidato que ficar classificado, fora do número de vagas ofertadas à Área/Campus será
considerado: Classificado.
11.7.5 O candidato que obtiver nota inferior a sessenta na prova de desempenho didático com arguição, será
considerado: Não Classificado.
11.7.6 O candidato que não se manifestar para a realização de alguma das etapas do processo seletivo ou
não atender aos requisitos dispostos neste edital será considerado: Eliminado e não constará na listagem
do resultado do processo seletivo.
11.7.7 Em caso de empate na pontuação final serão utilizados os seguintes critérios para
desempate:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, dando-se preferência ao de idade mais elevada;
Maior nota na Prova de Desempenho Didático;
Maior nota na Prova de Canto (especifico para prova de música);
Obtiver maior número de pontos na Avaliação Curricular;
Possuir maior titulação;
Possuir mais tempo de experiência no magistério;
Possuir mais tempo de serviço na área objeto do concurso.

11.7.8 O link para verificação dos resultados antes e depois dos recursos estará disponível no endereço
eletrônico: https://www.ifsertao-pe.edu.br
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11.8 Da Interposição de Recursos
11.8.1. A interposição de recursos para as Provas de Desempenho Didático, Prova Prática e Avaliação
Curricular será realizada somente VIA INTERNET, por meio link: https://concurso.ifsertaope.edu.br/copese, durante período estabelecido no cronograma, Anexo I deste edital. Os resultados dos
recursos (DEFERIDO/INDEFERIDO) serão divulgados no link: https://concurso.ifsertao-pe.edu.br/copese.
Sendo disponibilizado o resultado na íntegra para o candidato que interpôs recurso, através do email
informado no ato da inscrição.

12 DAS EXIGÊNCIAS PARA A CONTRATAÇÃO
12.1 A contratação será efetivada mediante a apresentação de cópia legível e original dos seguintes
documentos:
• Certidão de nascimento/casamento, RG, CPF;
• Título de eleitor e declaração de quitação com o TRE;
• Certificado de reservista (se for do sexo masculino);
• Diploma de Conclusão de Curso Superior exigido;
• Certidão Federal e Estadual de Antecedentes Criminais (original);
• 1 foto 3x4 atual;
• Comprovante de residência atualizado;
• Número do PIS/PASEP;
• Atestado de aptidão física e mental para o exercício das atividades exigidas pelo cargo (original).
12.2 A modalidade de contratação é a locação de serviços, sem vínculo empregatício com o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano nos termos da Lei nº 8.745/93 e
posteriores alterações.
12.3 O contrato firmado entre a Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sertão Pernambucano e o Professor Substituto terá vigência de 02 (dois) meses, e até 01 (um) ano,
conforme especificado no Anexo III, podendo ser prorrogado por igual período, conforme legislação
vigente e a critério da Instituição.
12.4 A remuneração do pessoal contratado nos termos deste Edital será fixada levando-se em consideração
o art. 7º, inciso I, da Lei nº 8.745/93, Anexo III e respectiva formação do contratado, exigida no Anexo II,
deste Edital.
12.5 A convocação dos candidatos selecionados será feita após a publicação da Homologação do
Resultado Final no Diário Oficial da União pela Reitora, conforme necessidade da Instituição.
12.6 Será permitida a contratação de servidores da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados e servidores de suas subsidiárias e suas
controladas, desde que não ocupe cargo efetivo da Carreira de Professor de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico das Instituições Federais de Ensino, e condicionada à formal comprovação de compatibilidade
de horários.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
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13.1 Não será fornecida declaração, certidão ou qualquer outro documento de comprovação de aprovação
no processo seletivo, servindo para este fim a publicação do Edital de Homologação no Diário Oficial da
União.
13.2 O Processo Seletivo não se constitui Concurso para ingresso no Quadro Permanente de Pessoal da
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
13.3 A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em três listas, contendo, a primeira, a
pontuação de todos os candidatos concorrentes por cargo, inclusive a dos candidatos considerados pessoas
com deficiência e a dos candidatos negros, caso obtenham pontuação para figurar nessa lista; a segunda,
somente a pontuação dos candidatos considerados pessoas com deficiência, e a terceira, somente a
pontuação dos candidatos negros.
13.4 O resultado final do Processo Seletivo, uma vez homologado pela Reitora, será publicado no Diário
Oficial da União, através de Edital, constituindo-se o único documento capaz de comprovar a habilitação
do candidato, contendo relação dos candidatos aprovados.
13.5 O resultado do concurso público terá validade de 02 (dois) anos a contar da data de publicação da
homologação final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período a critério
do Instituto Federal do Sertão Pernambuco.
13.6 A convocação dos candidatos habilitados para se manifestarem, em prazo determinado, sobre a
aceitação ou não da contratação, será feita através de e-mail cadastrado no ato da inscrição.
13.7 O candidato convocado terá 3 (três) dias úteis para manifestar-se sobre a aceitação da contratação, e
mais 3 (três) dias úteis para apresentar-se à Diretoria de Gestão de Pessoas do IF Sertão-PE, Petrolina-PE,
com a documentação exigida para a sua contratação.
13.8 O candidato convocado que não apresentar a titulação mínima exigida no edital no ato da contratação
será desclassificado.
12.9 O não pronunciamento do candidato habilitado no prazo estabelecido para esse fim facultará à
Administração a convocação dos candidatos seguintes, sendo seu nome excluído desta seleção.
13.10 O candidato habilitado poderá ser aproveitado em qualquer um dos Campi do IF SERTÃO-PE, dentro
do prazo de validade deste Processo Seletivo, caso surjam vagas e que seja de interesse do candidato
aprovado.
13.11 No caso de existir candidato inscrito, que já tenha feito parte do corpo de servidores (substitutos) ou
que seja aluno egresso do campus para o qual está concorrendo, a banca examinadora será formada por
membros que não pertençam ao Departamento/Coordenação/Curso de origem do referido candidato.
13.12A Banca Examinadora não poderá ser constituída por membros que tenham quaisquer das relações
abaixo com algum candidato com inscrição validada: cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou
afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau; tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum
dos candidatos ou com seus respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; seja
ou tenha sido sócio em atividade profissional nos últimos cinco anos; esteja litigando judicial ou
administrativamente ou com o respectivo cônjuge ou companheiro; tenha mantido quaisquer relações de
orientação ou co-orientação.
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13.13 A verificação da data e horário de todas as etapas será de inteira responsabilidade do candidato.
13.14 Para acesso a plataforma Google Meet o candidato precisará ter uma conta do Google. Caso não
possua deverá criar gratuitamente através do endereço eletrônico: https://accounts.google.com/signup
13.15 A responsabilidade pela condução do processo seletivo competirá a Comissão Local de cada
Campus
13.16 Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão analisados pela Comissão
do Processo Seletivo e encaminhados, se necessário, à Reitoria do IF SERTÃO-PE.

Petrolina, 28 de Setembro de 2020.
Maria Leopoldina Veras Camelo
Reitora do IF SERTÃO - PE
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO
EDITAL Nº 38, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020
ANEXO I – CRONOGRAMA
DATA PROVÁVEL
29/09 a 09.10.2020
29.09 a 01.10.2020
07.10.2020
13.10.2020
16.10.2020
22.10.2020

ATIVIDADE/ DIVULGAÇÃO
Inscrições.
Prazo máximo para solicitar a isenção de pagamento da inscrição no
site
Prazo para o candidato conferir no endereço eletrônico a lista de
isentos
Prazo final para pagamento da taxa de inscrição.
Prazo máximo para publicação da relação dos candidatos que tiveram
sua inscrição homologada, conforme item 9.9 do edital.
Prazo máximo para divulgação dos classificados para prova de
desempenho didático
Interposição de recurso para avaliação curricular
Resultado dos pedidos de recurso
Sorteio de pontos da Prova de desempenho didático com arguição

23.10.2020
27.10.2020
03/11 e/ou 04/11/2020
e/ou 05/11/2020
04/11 e/ou 05/11/2020 Prova de desempenho didático com argüição.
e/ou 06/11/2020
06.11.2020
Prazo máximo para envio dos vídeos da prova prática de canto
10.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020
13.11.2020
16.11.2020
A partir de 17.11.2020

Resultado preliminar
- Divulgação do endereço eletrônico, link da sala do Google meet, com
o horário do procedimento de heteroidentificação.
Procedimento de heteroidentificação para os candidatos que se
autodeclarar negro.
Divulgação do resultado da heteroidentificação dos candidatos negros,
conforme item 7.10 do edital.
Interposição de recurso do resultado preliminar e da
heteroidentificação.
Resultado dos pedidos de recurso
Resultado final, após análise de recursos, publicado no D.O.U. e
publicado no sítio eletrônico do IF Sertão - PE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÖGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÖGICA SERTÃO PERNAMBUCANO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO
EDITAL Nº 38, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020
ANEXO II – DAS ÁREAS/CAMPUS, DOS REQUISITOS, DAS VAGAS, DA CARGA
HORÁRIA
Campus Ouricuri/PE
Área
de
Atuação
AC
Engenharia Civil

Vagas
PCD NE

01

Período/Regime
de Trabalho
5 meses/40h

Física

01

5 meses/40h

História

01

4 meses/40h

Informática.

01

3 meses/40h

Requisito/ Exigência
Graduação em Engenharia Civil ou
Tecnólogo em Construção Civil
Licenciatura ou Bacharelado em Física
Licenciatura em História com, no
mínimo, especialização
Licenciatura,
Bacharelado
ou
Tecnológico em cursos na área de
Computação ou Informática

Previsão de
Contratação
Imediata
Imediata
Imediata
Imediata

Campus Salgueiro/PE
Área de Atuação
Engenharia Civil

AC
01

Espanhol

01

Vagas
PCD NE

Período/ Regime
de Trabalho
8 meses/40h
4 meses/40h

História

01

2 meses/40h

Língua Inglesa

01

1 ano/40h

Língua
portuguesa

01

2 meses/40h

Matemática
Zootecnia

01
01

Campus Petrolina/PE
Área
de
Atuação
AC

Informática

01

Música

01

5 meses/40h
5 meses/40h

Vagas
PCD NE

01

Campus Serra Talhada/PE
Área
de
Vagas

Período/ Regime
de Trabalho

9 meses/ 40h

2 meses/ 20h

Período/ Regime

Requisito/ Exigência
Bacharelado em Engenharia Civil
Graduação em Letras com habilitação
em Espanhol, ou Português/Espanhol,
ou Licenciatura com Especialização em
Língua Espanhola.
Licenciatura ou bacharelado em
História
Licenciatura ou bacharelado em Letras
com habilitação em Língua Inglesa
Licenciatura em Letras, com habilitação
em Língua Portuguesa
Licenciatura ou bacharelado em
Matemática
Bacharelado em Zootecnia

Requisito/ Exigência
Graduação
em
Licenciatura
em
computação, Ciência da Computação,
Análise de Sistemas, Processamento de
Dados,
Rede
de
Computadores,
Engenharia de Software, Sistemas de
Informação, Tecnologia em Informática,
Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Processamento de Dados ou Tecnólogo
em Gestão de Tecnologia da Informação.
Licenciatura em Música, ou Licenciatura
com Habilitação em Música, ou
Licenciatura com Habilitação em Canto.
Requisito/ Exigência

Previsão de
Contratação
Imediata
Imediata

Imediata
Imediata
Imediata
Imediata
Imediata

Previsão de
Contratação

Imediata

Imediata

Previsão de

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÖGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÖGICA SERTÃO PERNAMBUCANO
Atuação
Engenheira Civil
Engenharia
Elétrica

AC

de Trabalho
5 meses/40h

Bacharelado em Engenharia Civil

01

5 meses/40h

Bacharelado em Engenharia Elétrica

Língua Inglesa

01

5 meses/40h

Pedagogia

01

6 meses/40h

01

5 meses/40h

Sociologia

PCD

NE
01

Campus Santa Maria da Boa Vista/PE
Vagas
Área de Atuação
AC
PCD NE

Período/ Regime
de Trabalho

Administração

01

4 meses/40h

Engenheira Civil

01

5 meses/40h

Informática

01

2 meses/40h

Língua
portuguesa

01

Matemática

01

Campus Petrolina Zona Rural/PE
Vagas
Área de Atuação
AC
PCD NE

Requisito/ Exigência

6 meses/40h

Artes

01

Língua Inglesa
Língua
Portuguesa

Vagas
PCD NE

01

Imediata
Imediata

Imediata

Previsão de
Contratação

Licenciatura em Ciências Agrárias ou em
Ciências Agrícolas, ou Engenharia
Agronômica, ou Bacharelado ou
Tecnologia em Agroecologia, ou
Tecnologia em Horticultura, ou Bacharel
em Zootecnia; com no mínimo Mestrado
Licenciatura Plena em Física ou área
afim: Matemática

Imediata

Imediata

Engenheiro florestal, com no mínimo
Mestrado.

Imediata

5 meses/40h

Curso Superior de Tecnologia em
Viticultura e Enologia, com no mínimo
especialização.

Imediata

Período/ Regime
de Trabalho
2 meses/20h

01

Imediata

5 meses/40h

01

Campus Floresta/PE
Área
de
Atuação
AC

Dezembro
Imediata

Imediata

Período/ Regime
de Trabalho

01

e

Graduação em Administração de
Empresas.
Bacharelado em engenharia civil
Licenciatura,
Bacharelado
ou
Tecnológico em cursos na área de
Computação ou Informática

Licenciatura em Matemática com
Especialização em Matemática ou áreas
afins ou Educação.

Física

Imediata

Previsão de
Contratação

Requisito/ Exigência

5 meses/40h

1 ano/40h

Viticultura
Enologia

Licenciatura em Letras com habilitação
em Língua Inglesa e Portuguesa.
Licenciatura em pedagogia
Licenciatura ou Bacharelado em
Sociologia ou Ciências Sociais

Licenciatura em Letras - Português

01

01

Imediata

5 meses/40h

Agroecologia

Ciências Agrárias
/ Silvicultura

Contratação
Imediata

2 meses/40h

1 ano/40h

Previsão de
Contratação

Requisito/ Exigência
Licenciatura/ou Graduação em Artes/ ou
Música
Licenciatura em Inglês, Especialização
em Inglês/ ou Mestrado na Área de
Língua Inglesa
Licenciatura
em
Especialização

Português

com

Imediata

Imediata
Imediata
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO
EDITAL Nº 38, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020
ANEXO III – REGIME DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

CLASSE/NÍVEL
D/101
D/101
D/101
CLASSE/NÍVEL
D/101

REGIME DE
TRABALHO
40 HORAS
40 HORAS
40 HORAS

REQUISITO/EXIGÊNCIA

REGIME DE
TRABALHO
20 HORAS

REQUISITO/EXIGÊNCIA

GRADUAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO
MESTRADO

GRADUAÇÃO

REMUNERAÇÃO
PROFESSOR
R$ 3.130,85
R$ 3.600,48
R$ 4.304,92
REMUNERAÇÃO
PROFESSOR
R$ 2.236,32

Obs: Para os candidatos com titulação superior à mínima exigida para ingresso na função pretendida
(vide anexo II) não será concedida Retribuição por Titulação.
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SUBSTITUTO
EDITAL Nº 38, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020
ANEXO IV – ENDEREÇO DOS CAMPI DO IF SERTÃO-PE
CAMPUS

ENDEREÇOS/HORÁRIOS
Estrada do Tamboril, S/N Zona Rural,
CEP: 56200-00 - Ouricuri -PE

OURICURI
co.cgp@ifsertao-pe.edu.br

SALGUEIRO

SERRA TALHADA

PETROLINA

SANTA MARIA DA BOA VISTA

PETROLINA ZONA RURAL

FLORESTA

BR 232,Km 504, sentido Recife, Zona Rural
CEP: 56000-000 Salgueiro – PE
cs.cgp@ifsertao-pe.edu.br
Rodovia PE 320 KM 126, s/n, Zona Rural, no município de
Serra Talhada – PE,
cst.cgp@ifsertao-pe.edu.br
Rua Maria Luiza de Araújo Gomes Cabral, S/N, Bairro
João de Deus, CEP: 56.316-686, Petrolina/PE
cp.sgp@ifsertao-pe.edu.br
BR 428, Km 90, Zona Rural - CEP: 56.380-000 - Santa
Maria da Boa Vista/PE
csmbv.cgp@ifsertao-pe.edu.br
Campus Petrolina Zona Rural - Rodovia BR 235, Km 22,
Projeto Senador Nilo Coelho – N4, Petrolina- PE,

Rua Projetada, S/N, Caetano II – CEP 56400-000 –
Floresta - PE - Fone: (87) 3877-1104
cf.cgp@ifsertao-pe.edu.br
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ANEXO V
LAUDO CARACTERIZADOR DE DEFICIÊNCIA
De acordo com o Decreto 3.298/1999 e com a Instrução Normativa SIT/ MTE n.º 98 de 15/08/2012, observados os dispositivos da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência, Lei 12764/12, Lei 13146/2015.
Nome:
CPF:
( )Congênita
( )Acidente comum
CID:
Origem da deficiência:
( )Acidente de trabalho
( )Adquirida em posoperatorio
Descrição detalhada das alterações físicas (anatômicas e funcionais), sensoriais, intelectuais e mentais:

( )Doença

Descrição das limitações funcionais para atividades da vida diária e social e dos apoios necessários:

( ) I- Deficiência Física - alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,
membros com deformidade congênita ou adquirida, nanismo (altura: ), outras
(especificar).
( ) II- Deficiência Auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de 41
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ,
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz
Obs: Anexar audiograma

( ) III a- Visão Monocular- conforme parecer CONJUR/MTE
444/11: cegueira, na qual a acuidade visual com a melhor correção
óptica e igual ou menor que 0,05 (20/400) em um olho (ou cegueira
declarada por oftalmologista).

( ) IV- Deficiência Intelectual- funcionamento intelectual
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18
anos e limitações associadas a duas ou mais habilidades
adaptativas, tais como:
a) - Comunicação;
b) - Cuidado pessoal;
c) - Habilidades sociais;
d) - Utilização de recursos da comunidade;
e) - Saúde e segurança;
f) - Habilidades acadêmicas;
g) - Lazer;
h) - Trabalho.
Idade de Início:
Obs: Anexar laudo do especialista.
( ) III- Deficiência Visual
( ) IV a- Deficiência Mental – Psicossocial – conforme Convenção
( ) cegueira - acuidade visual ≤ 0,05 (20/400) no melhor ONU – Esquizofrenia, outros transtornos psicóticos, outras
limitações
olho, com a melhor correção óptica;
psicossociais. Informar se há outras doenças associadas e data de
( ) baixa visão - acuidade visual entre 0,3 (20/60) e 0,05 (20/400) no
início
melhor olho, com a melhor correção óptica;
de manifestação da doença (assinalar também as limitações para
( ) somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou
habilidades adaptativas no quadro acima). Obs: Anexar laudo do
menor que 60o.
especialista.
Obs: Anexar laudo oftalmológico, utilizar tabela Snellen para
( ) IV b- Deficiência Mental – Lei 12764/2012 – Espectro Autista
Obs: Anexar laudo do especialista
( ) V- Deficiência Múltipla - associação de duas ou mais deficiências. (Assinalar cada uma acima)
Conclusão: A pessoa está enquadrada nas definições dos artigos 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, com alterações do Dec. 5296/2004, Lei
12764/2012, de acordo com dispositivos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência promulgada pelo Decreto n°. 6.949/2009 e
recomendações da IN 98/SIT/2012.
Assinatura e carimbo do Profissional de nível superior da área da saúde/Especialidade
Data:

Assinatura do avaliado:
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ANEXO VI
CAMPUS OURICURI
ÁREA

Engenharia Civil

Física

História

Informática

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Topografia;
2. Materiais de Construção;
3. Instalações Hidrossanitárias;
4. Estruturas de Concreto;
5. Planejamento e Controle de Obras.
1. Leis de Newton;
2. Leis de conservação da mecânica clássica;
3. Leis da termodinâmica;
4. Circuitos elétricos RC, RL, LC e RLC;
5. Óptica geométrica.
1. Rebeliões e resistências escravas no Brasil do século XIX;
2. A colonização dos sertões do Brasil;
3. Revolução Pernambucana de 1817;
4. A organização das sociedades indígenas brasileiras antes da colonização;
5. O tráfico atlântico de africanos.
1. Introdução à Tecnologia da Informação: Sistema Operacional, Edição de Textos,
Planilhas Eletrônicas, Edição de Apresentações e Internet;
2. Redes de Computadores: principais tecnologias;
3. Placa-mãe, Processadores e Memórias;
4.Eletrônica Analógica: Fontes de tensão reguladas;
5. Eletrônica Digital: Circuitos combinacionais.

CAMPUS SALGUEIRO
ÁREA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Engenharia Civil

Espanhol
História

1. Topografia;
2. Desenho Técnico;
3. Materiais de Construção;
4. Técnicas Construtivas;
5. Instalações Hidrosanitárias: materiais utilizados, especificações, projetos e execução
de instalações hidrossanitárias (água fria e quente, esgoto e águas pluviais).
1. Español y portugués: aspectos constructivos;
2. Los géneros textuales en la enseñanza de español/LE;
3. Compresión de textos;
4. Competencia lingüística y comunicativa en la clase de español/LE;
5. Los tiempos verbales.
1. Teoria da História: O conceito de tempo na historiografia;
2. Ensino de História: Educação Afrobrasileira e indígena;
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Língua
Inglesa

Língua Portuguesa

Matemática

3. História Antiga: Uma discussão historiográfica;
4. História Medieval: Uma discussão historiográfica;
5. História Moderna: Transição ou mudança?
1. Method and Approaches on English Teaching;
2. Phonetics and Phonology;
3. ESP - English for Specific Purpose;
4. Reading Skill and Strategies;
5. Grammar Structure x Reading Skills in English.
1. Práticas de análise linguística: Morfossintaxe;
2. Coesão e coerência textuais nas práticas de leitura e escrita;
3. Modalidades de uso da língua: escrita e oralidade;
4. Hipertexto e multimodalidade;
5. Intertextualidade e produção de sentidos.
1. Conjuntos numéricos e operações em R;
2. Funções de uma variável real e aplicações;
3. Funções exponencial e logarítmica;
4. Progressões aritméticas e geométricas;
5. Trigonometria no triângulo retângulo e na circunferência.
1. Biologia das abelhas: gêneros e principais espécies, ciclo de vida, organização social
e divisão de trabalho, fisiologia e morfologia externa e interna;
2. Reprodução e acasalamento naturais; técnicas de produção de rainhas e zangões;

Zootecnia

técnica de introdução da rainha;
3. Manejo básico de colmeias em condições de semiárido: alimentação de colônias;
união e divisão de colônias, técnicas de controle de enxameação;
4. Transportes de colmeias: apicultura migratória e polinização;
5. Produtos apícolas: origem, processamento e comercialização de produtos.

CAMPUS PETROLINA
ÁREA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Informática

Música

1. Linguagens de Programação: Teoria e prática;
2. Arquitetura de Computadores: Da Teoria a Prática de Manutenção;
3. Redes de Computadores e Segurança na Internet;
4. Software Livre e Educação: Do Ensino Fundamental ao Profissionalizante;
5. Aplicativos gráficos e sistemas de cores: vetorial e matricial: teoria e prática.
1. O canto coral e suas possibilidades na Educação Musical;
2. Fundamentos da técnica vocal e sua aplicação no canto coletivo e para o cantor
solista;
3. Fundamentos básicos da técnica de regência para coros;
4. Metodologias e estratégias para o ensino de música na Educação Básica;
5. Pedagogias Brasileiras em Educação Musical: perspectivas e possibilidades.
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CAMPUS SERRA TALHADA
ÁREA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Engenheira Civil

Engenharia Elétrica

Língua
Inglesa

Pedagogia

Sociologia

1. Resistência dos materiais: Conceitos de estática. Carregamentos. Estruturas
sostáticas, cálculos dos esforços. Cálculo das reações de apoio e esforços de tração,
compressão e torção. Diagramas de esforços. Flexão simples e cisalhamento;
2. Materiais de Construção: agregados. Aglomerantes. Materiais Cerâmicos. Tintas e
Vernizes. Materiais recicláveis. Pastas e Argamassas. Concreto de cimento Portland:
propriedades e utilização. Empregos de Aditivos. Concreto de alto desempenho.
Produtos siderúrgicos. Madeira;
3. Mecânica dos Solos: origens e tipos de solos. Forma e tamanho das partículas,
distribuição glanulométrica, ensaios. Índices físicos dos solos, ensaios. Estrutura do
solo,plasticidade, consistência, classificação dos solos pela granulometria e
plasticidade, ensaios. Tensões totais, neutras e efetivas. Reconhecimento e investigação
do subsolo, sondagens à percussão e outros ensaio de campo. Movimento d'água
através dos solos, permeabilidade e areia movediça, filtros, capilaridade, ensaios.
Compactação de solos, controle e equipamentos, ensaios. Propagação e distribuição de
tensões nos solos;
4. Processos Construtivos: detalhes de elementos construtivos. Canteiro de obras.
Locação da Obra. Movimento de terra. Fundações. Elementos de vedação. Estrutura de
concreto. Revestimentos. Esquadrias. Vidros. Piso. Cobertura. Impermeabilização.
Pintura. Construções Industrializadas. Patologia e qualidade nas construções;
5. Instalações hidrossanitárias: projeto, especificação e execução de instalações
prediais de água fria e quente, esgoto, águas pluviais e prevenção contra incêndio.
1. Associação de resistores;
2. Instalações Elétricas: dimensionamento de condutores;
3. Partida estrela-triângulo;
4. Comandos elétricos: simbologia e diagramas;
5. Instalações elétricas: diagramas unifilares.
1. Teaching reading and writing in English classes;
2. Teaching listening and speaking in English classes;
3. The role of phonetics and phonology in the teaching of English;
4. Multiliteracies and (new) technologies in English teaching- learning;
5. Teaching English through literature.
1. O processo de ensino e aprendizagem com o uso das TIC's;
2. O planejamento e a avaliação escolar na era da informação;
3. Currículo, formação e saberes docentes: Princípios e fundamentos;
4.Pesquisa, Extensão e Inovação como princípio pedagógico;
5.A importância do Estágio e das práticas pedagógicas para a formação docente.
1. Teorias sociológicas clássicas e contemporâneas;
2. Política, Estado e Cidadania;
3. Educação e Sociedade;
4. Cultura, identidade e diversidade;
5. Trabalho e sociedade.
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CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
ÁREA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Administração

Engenheira Civil

Informática

Língua portuguesa

Matemática

1. Agronegócios;
2. Administração financeira e orçamentária;
3.Empreendedorismo e Gestão Estratégica;
4. Comportamento Organizacional ;
5. Cooperativismo e Associativismo.
1. Materiais de construção: Agregados. Aglomerantes. Materiais cerâmicos. Tintas e
vernizes. Materiais recicláveis. Materiais betuminosos. Vidros. Materiais poliméricos.
Pastas e argamassas. Concreto de cimento Portland: propriedades e utilização.
Empregos de aditivos. Concreto de alto desempenho.Produtos siderúrgicos. Madeira;
2. Mecânica dos solos: origens e tipos de solos. Forma e tamanho das partículas,
distribuição granulométrica. Índices físicos dos solos. Estrutura do solo, plasticidade,
consistência, classificação dos solos pela granulometria e plasticidade. Tensões no
solo: totais, neutras e efetivas. Prospecção geotécnica. Movimento d'água através dos
solos, permeabilidade e areia movediça, filtros, capilaridade. Compactação de solos,
controle e equipamentos. Propagação e distribuição de tensões nos solos; Empuxos de
terra. Estruturas de contenção; dimensionamento e execução. Movimentação de terra;
3. Instalações prediais: projeto, especificação e execução de instalações prediais de
água fria e quente, esgoto, águas pluviais e prevenção contra incêndio; projeto,
especificação e execução instalações elétricas (materiais, divisão das instalações em
circuitos, proteção, representação gráfica, padrão de entrada);
4. Planejamento e controle de obras: Levantamento de quantitativos. Planilha
orçamentária. Composição de preços unitários. Dimensionamento de mão de obra.
Cronograma físico-financeiro. Curva ABC. Especificações técnicas. Memoriais
descritivos. Lei de Licitações e contratos públicos;
5. Sustentabilidade na construção civil: O meio ambiente e a construção civil. A
construção civil e o desenvolvimento sustentável (princípios). A cadeia produtiva e os
resíduos da construção civil. A reciclagem na construção civil. A gestão de resíduos da
construção civil (PGRCC). Eficiência energética em edificações. Eficiência e reuso de
água na construção civil. Certificação Ambiental (selos verdes).
1. Introdução à Tecnologia da Informação: Sistema Operacional, Edição de Textos,
Planilhas Eletrônicas, Edição de Apresentações e Internet;
2. Sistemas Operacionais;
3. Tecnologias aplicadas à Educação;
4. Lógica de programação;
5. Programação Estruturada de Computadores.
1.A importância do domínio das variadas linguagens para competência leitoraescritora;
2. O ensino da gramática nos tempos atuais: que gramática se deve saber para ser
letrado?
3. A mulher na literatura brasileira: estereótipos, visões, desafios, rompimentos
4. As variações linguísticas na sociedade contemporânea: do mundo real para a sala
de aula - valorizações e desmerecimentos;
5. As competências escritora e leitora - importância da intertextualidade e da
compreensão textual para o dialogismo entre textos.
1. Funções de uma variável real;
2. Limite e continuidade de função de uma variável real;
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3. Derivada de uma função real;;
4. Análise combinatória e probabilidade;
5. Práticas profissionais do professor de matemática: perspectivas metodológicas
para o ensino de matemática.

CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL
ÁREA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Agroecologia

1. Dinâmicas territoriais rurais, produção sustentável e Agroecologia;
2. Modelos produtivos e arranjos sociais rurais;
3. Comunidades tradicionais e produção agroecológica;
4. Desenvolvimento rural e Agroecologia: novas e velhas abordagens;
5 Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável.

Física

1. Leis de conservação na Mecânica;
2. Leis da termodinâmica;
3. Reflexão e Refração;
4. Ondulatória;
5. Princípios da eletrostática e lei de Coulomb.

Ciências Agrárias /
Silvicultura

1. Dendrometria e sistemas silviculturais;
2. 3. Avaliação de impactos ambientais;
3. Perícia Ambiental e rural;
4. Sistemas agroflorestais;
5. Sistemas de produção de mudas e viveiros florestais.

Viticultura e
Enologia

1. Variedades e composição físico-química de uvas para suco, mesa, vinhos e
derivados;
2. Fermentações;
3. Elaboração de vinhos;
4. Derivados e subprodutos da uva e do vinho;
5. Controle de qualidade.

CAMPUS FLORESTA
ÁREA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Artes

Língua Inglesa

1. Introdução Geral e História das Artes;
2. Música, Teatro, Dança e Artes Visuais no âmbito escolar;
3. Ensino, aprendizagem e avaliação em Educação Musical;
4. Música brasileira e do mundo em suas diversas formas e sua conexão com a
História;
5. Arte na Sociedade contemporânea: arte e cotidiano.
1. Methods and approaches on language teaching;
2. Grammar structures x reading skills on English teaching;
3. Teaching speaking for teenagers and young adults;
4. ESP - Teaching English for a Specific Purpose;
5. Phonetcs and Phonology.
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Língua Portuguesa

1. Elementos linguísticos textuais: coesão gramatical e coesão lexical na produção de
texto;
2. Aspectos sintáticos e semânticos da Regência na produção textual;
3. A variação linguística no Brasil: aspectos identitários e estilísticos;
4. Relação entre a Literatura brasileira e a história nacional;
5. A trajetória do negro na literatura brasileira: entre preconceito e engajamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO
EDITAL Nº 38, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020
ANEXO VII
AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATO NEGRO (Preto e Pardo) – EDITAL 38/2020

Eu,_______________________________________________, CPF: _____________________________
me autodeclarei negro (preto ou pardo) no ato da inscrição do Edital 38/2020 e estou ciente da minha inteira
responsabilidade sobre esta declaração, assim como das consequências da constatação de declaração falsa.

________________, ______ de _____________ de 2020

_____________________________________________________
Assinatura do candidato

