ALTERAÇÃO Nº 02 DO EDITAL Nº 55, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE PESQUISADORES PARA
ATUAÇÃO NA ASSESSORIA DO PROJETO “SABER SABER VIVER”
O DIRETOR PRESIDENTE da FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (FACTO), no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação pertinente, faz saber, pelo presente, a
retificação do cronograma do processo seletivo simplificado para pesquisadores do projeto Saber
Viver, conforme informações que seguem:
1.1

Vagas e requisitos mínimos para seleção

O perfil do pesquisador, quantidade de vagas, o período de vigência do contrato, a carga horária e
os requisitos mínimos para a ocupação das vagas estão descritos no Quadro a seguir:

Perfil do
Pesquisador(a)

Vagas

Vigência
(meses)
*

Carga
horária
semanal

Requisitos mínimos

(horas)**
a) Certificado de conclusão
de curso superior em
Letras-Português, devidamente reconhecido pelo
MEC.

Profissional
Auxiliar (Revisor e
Formatador
Textual)

1 (uma)
vaga

05
meses

20

b) Experiência profissional
com atuação efetiva em
atividades de extensão e
pesquisa com comunidades,
processos coletivos e/ou
cooperativos,
tendo
conhecimento adequado à
atividade
a
ser
desenvolvida.
c) Possuir equipamento de
suporte: Smartphone/tablet e
notebook.

(*) Poderá haver prorrogação do prazo estabelecido, dependendo da necessidade do Projeto,
por até igual período.

(**) As horas trabalhadas estarão vinculadas a atividades a serem realizadas, podendo ocorrer
atividades nos finais de semana, conforme estabelecido em plano de trabalho.
3 DO CRONOGRAMA
O Processo Seletivo seguirá o seguinte cronograma:
Etapa/Seleção

Data

Publicação do edital

13 de dezembro de 2019

Período de inscrição

13 de dezembro de 2019 à 12 de
janeiro de 2020

Resultado da Homologação das Inscrições e da
Análise curricular

13 de janeiro de 2020

Recurso a Homologação e da análise curricular

14 de janeiro de 2020

Resultado final da homologação e da análise
curricular e convocação para entrevistas

15 de janeiro de 2020

Entrevista

16 e 17 de janeiro de 2020

Resultado da entrevista

20 de janeiro de 2020
21 e 22 de janeiro de 2020

Prazo para recurso
Publicação do resultado final do edital

23 de janeiro de 2020

4 DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO DE SELEÇÃO
As inscrições serão realizadas no período de 13 de dezembro de 2019 à 12 de janeiro de 2020,
EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico com encaminhamento dos documentos
(digitalizados), solicitados no item 4.4 para o endereço eletrônico: selecao.pmsb.ro@gmail.com,
até às 23h e 59min (horário de Porto Velho/RO). A correspondência eletrônica deve ser
encaminhada com o título da vaga pretendia (exemplo: Profissional Auxilar (Revisor Textual) –
NOME DO CANDIDATO).
6 DOS RESULTADOS
6.1 A lista dos candidatos aprovados será divulgada no site da FACTO (http://facto.org.br) e ou no site do
Projeto Saber Viver (http://saberviver.ifro.edu.br), obedecendo ao cronograma apresentado no item 3.1.

Vitória, 18 de Dezembro de 2019.

KLINGER CECCON CAPRIOLI
Diretor Presidente

