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Ifes tem oferta de 15 vagas para professor temporário
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) abrirá inscrições para processo seletivo visando contratação temporária de
professores. O contrato tem carga de trabalho de 40 horas semanais.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) abrirá inscrições para processo seletivo visando contratação temporária de
professores. O contrato tem carga de trabalho de 40 horas semanais.
 
São 15 vagas para professores, sendo uma para cada área de História, Letras (Português/Inglês), Informática, Administração, Automação Industrial,
Microbiologia e Biotecnologia, Técnicas de Análises em Saúde, Cultivo de Células e Biotecnologia, Educação, Matemática e Química.
 
A lotação é dividida entre os campi de Vila Velha, Alegre, Aracruz, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Nova Venécia e Guarapari.

Veja a tabela do Ifes
  História Letras

(Português/Inglês)
Informática Administração Automação

Industrial
Microbiologia
e
Biotecnologia

Técnicas
de
Análises
em
Saúde

Cultivo de
Células e
Biotecnologia

Educação Matemática Química

Vila Velha           X   X     X

Alegre X X                  

Aracruz                      

Linhares   X   X X            

Cachoeiro de
Itapemirim

    X           X X  

Colatina       X              

Nova Venécia     X                

Guarapari X                    

 
As inscrições poderão ser realizadas entre 17 e 24 de julho no campus ao qual concorrerá a vaga. No momento da inscrição, é necessário entregar um
envelope lacrado contendo currículo e documentos comprobatórios da titulação. O envelope pode ser encaminhado também via Sedex para o endereço do
campus.
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