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Campus do Ifes em Colatina (Foto: Divulgação/ Ifes)

O campus Colatina, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes),

abriu inscrições para contratação de professores substitutos em

quatro áreas: Informática; Língua Portuguesa/Literatura Brasileira;

Educação Física; e Engenharia Civil. As inscrições vão até 15 de

maio. Confira o edital. 

O regime de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração

pode chegar a R$ 5.742,14, mais auxílio-alimentação, auxílio-

transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos

de idade).

Os interessados podem se inscrever presencialmente na

Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas do Campus Colatina,

das 8h às 15h; ou enviar a documentação requerida por Sedex. O
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campus está localizado na Avenida Arino Gomes Leal, 1700, Santa

Margarida, em Colatina.

O processo de seleção será realizada em duas etapas: Prova de

Títulos e Prova de Desempenho Didático.

Clique aqui e compartilhe com seus amigos do Facebook

Veja outras matérias sobre: Destaques, Em Alta, Empregos,

finanças, Geral, Região,

Estudo da Defensoria Pública aponta
condições precárias do sistema prisional no
Espírito Santo

Imagens mostram marcas da agressão à
merendeira em Barra de São Francisco

É CAMPEÃO: lutador francisquense
vence 3º Campeonato Brasileiro Sudeste de
Jiu-Jitsu

Veja o que decisão de juiz revelou sobre
envolvimento de pastora na morte dos filhos
em Linhares

Brasileiro tem que trabalhar 48h para
comprar camisa oficial do Brasil
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