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EDITAL Nº 20, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura de inscrições
para Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação de Professor Substituto para o Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, nos termos da Lei nº 8.745/93, de 09/12/93 (DOU de 10/12/93), e de suas respectivas alterações.
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.A seleção de que trata este Edital destina-se ao preenchimento das vagas, conforme especificação abaixo:
ÁREA/EIXO ÁREA
CÓD. VAGA REGIME DE TRABALHO HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
Filosofia
Filosofia 01
01
40h
Graduação em Filosofia e/ou com Pós-graduação.
2.DAS INSCRIÇÕES
Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o teor do Edital e certificar-se de que preenche todos os
requisitos nele expressos. O Edital estará disponível no endereço eletrônico (WWW.ifpi.edu.br).
- Para efetuar a inscrição é imprescindível o preenchimento da ficha de inscrição disponível no sítio do IFPI, no endereço:
WWW.ifpi.edu.br, Para tal o candidato deverá ter em mãos o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e RG e/ou outro documento de
identidade admitido pela legislação vigente.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet de forma online no sítio do IFPI, no período 03/12/2018 a
13/12/2018 até as 23h59min (horário local) mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição e do pagamento da taxa de
inscrição.
A taxa de inscrição será de R$ 60,00 (sessenta reais) recolhido através da GRU, Guia de Recolhimento da União, que
deverá ser impresso diretamente no sitio após a realização da inscrição e deverá ser pago até o dia 14/12/2018, no horário de
funcionamento da rede bancária.
JOSÉ WALTER SILVA E SILVA
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada (pdf).
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