Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Campus Porto Nacional
Direção Geral

EDITAL Nº 9/2020/PNA/REI/IFTO, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
RETIFICAÇÃO Nº 1
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA
O CAMPUS PORTO NACIONAL DO IFTO
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS PORTO NACIONAL, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria nº 549/2018/REI/IFTO, de
11 de maio de 2018, publicada no Diário Oﬁcial da União de 15 de maio de 2018, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, nos termos da Lei n.° 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
e da Portaria Norma va n.º 5/2019/REI/IFTO, de 12 de fevereiro de 2019, torna pública a
Re ﬁcação nº 1 do Processo Sele vo Simpliﬁcado para contratação de Professor
Subs tuto para o Campus Porto Nacional, do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocan ns, em conformidade com o disposto a seguir.
1.

RETIFICAÇÃO

1.1. No subitem 2.1, onde se lê:
2.1. São ofertadas as seguintes vagas neste edital:

Função
Pública

Professor
Subs tuto
Professor
Subs tuto
Professor
Subs tuto

Número
máximo
Reserva
de aprovados/
de N.º de de Vaga
classiﬁcados
Área de Conhecimento Regime
Trabalho Vagas
(Decreto
Nº 9.739/2019 )
AC¹ PcD² AC¹
PcD¹
40 horas
Geograﬁa
1
4
1
CR3
semanais
Letras com ênfase
40 horas
em Português e
1
4
1
CR3
semanais
Espanhol
Sociologia

40 horas
semanais

CR3

1

-

4

1

Legenda: AC1 = Ampla Concorrência; PcD2 = Pessoa com Deﬁciência - Decreto n.º 9.508, de
24 de setembro de 2018; CR3 = Cadastro de Reserva.
2.1.1. A u lização do cadastro de reserva formado por este edital, para as áreas
especiﬁcadas no quadro do item 2.1, é condicionada ao interesse, ao juízo e à conveniência
da administração do IFTO, observada também a disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira,
bem como às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, cons tuindo a classiﬁcação em mera
expecta va de direito a uma possível contratação.
2.2. São exigidas as seguintes habilitações para as vagas ofertadas neste edital:

Requisitos mínimos exigidos

Área

a) Licenciatura em Geograﬁa ou Bacharelado em Geograﬁa com
Complementação Pedagógica, em conformidade com a Resolução n°
CNE/CBE nº 2/97

Geograﬁa

Letras com
a) Licenciatura em Letras com habilitação em Português e Espanhol e
ênfase
respec vas literaturas
em Português
e Espanhol
b) Pós-Graduação Lato Sensu em qualquer área

Sociologia

1.1.1.

a) Licenciatura em Ciências Sociais ou Licenciatura em Sociologia ou
Licenciatura em Antropologia ou Licenciatura em Ciência Polí ca ou
Bacharelado em Ciências Sociais ou Bacharelado em Sociologia ou
Bacharelado em Antropologia ou Bacharelado em Ciência Polí ca com
Complementação Pedagógica (todos os bacharéis), em conformidade
com a Resolução n° CNE/CBE nº 2/97
b) Pós-Graduação Lato Sensu em qualquer área

Leia-se:

2.1. São ofertadas as seguintes vagas neste edital:

Função
Pública

Professor
Subs tuto
Professor
Subs tuto
Professor
Subs tuto

Número
máximo
Reserva
de aprovados/
Regime de N.º de de Vaga
classiﬁcados
Área de Conhecimento Trabalho Vagas
(Decreto
Nº 9.739/2019 )
AC¹ PcD² AC¹
PcD¹
40 horas
Geograﬁa
1
4
1
CR3
semanais
Letras com ênfase
40 horas
em Português e
1
4
1
CR3
semanais
Espanhol
40 horas
Sociologia
1
4
1
CR3
semanais

Legenda: AC1 = Ampla Concorrência; PcD2 = Pessoa com Deﬁciência - Decreto n.º 9.508, de
24 de setembro de 2018; CR3 = Cadastro de Reserva.
2.1.1. A u lização do cadastro de reserva formado por este edital, para as áreas
especiﬁcadas no quadro do item 2.1, é condicionada ao interesse, ao juízo e à conveniência
da administração do IFTO, observada também a disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira,
bem como às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, cons tuindo a classiﬁcação em mera
expecta va de direito a uma possível contratação.
2.2. São exigidas as seguintes habilitações para as vagas ofertadas neste edital:
Área
Geograﬁa

Requisitos mínimos exigidos
a) Licenciatura em Geograﬁa ou Bacharelado em Geograﬁa com
Complementação Pedagógica, em conformidade com a Resolução n°
CNE/CBE nº 2/97

Letras com
a) Licenciatura em Letras com habilitação em Português e Espanhol e
ênfase
em Português respec vas literaturas
e Espanhol
b) Pós-Graduação Lato Sensu em qualquer área

Sociologia

1.2.

a) Licenciatura em Ciências Sociais ou Licenciatura em Sociologia ou
Licenciatura em Antropologia ou Licenciatura em Ciência Polí ca ou
Bacharelado em Ciências Sociais ou Bacharelado em Sociologia ou
Bacharelado em Antropologia ou Bacharelado em Ciência Polí ca com
Complementação Pedagógica (todos os bacharéis), em conformidade
com a Resolução n° CNE/CBE nº 2/97
b) Pós-Graduação Lato Sensu em qualquer área
No subitem 10.3, onde se lê:

10.3. O tema da prova de desempenho didá co será sorteado em até 24 (vinte e quatro)
horas antes do início da realização da prova, em sessão pública no Campus Porto Nacional,
do IFTO, na presença de representantes da comissão organizadora do processo sele vo e,
posteriormente, será divulgado no portal oﬁcial do certame, conforme cronograma do Anexo
I, dentre os seguintes temas relacionados por área:
Temas para Sorteio da Prova de Desempenho Didá co
Código Área
Temas

A

Geograﬁa

B

Letras com
ênfase em
Português e
Espanhol

1. Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica na
Europa e transformações no processo de produção.
2. A urbanização e as transformações sociais no Brasil.
3. O agronegócio, a agricultura familiar e as lutas sociais no
campo.
4. Recursos minerais e energé cos brasileiros: exploração e
impactos.
5. Bacias hidrográﬁcas brasileiras e seus aproveitamentos.
6. As questões ambientais contemporâneas: ilhas de calor e
efeito estufa.
7. Estrutura interna da terra.
8. Estruturas do solo e do relevo.
9. Agentes internos e externos modeladores do relevo.
10. As caracterís cas climá cas do território brasileiro.
1. Abordaje de los aspectos históricos, geográﬁcos y
culturales de los países hispanohablantes.
2. Adecuación del habla al contexto – uso de conec vos,
repe ciones, girias y expresiones picas de la lengua
española.
3. Fatos y opiniones referentes a las especiﬁcidades de los
diferentes es los musicales de los países hispanohablantes.
4. Lectura, comprensión e interpretación de textos que
aborden el cuan ta vo de hablantes de lengua española
en el mundo.
5. Vocabulario de profesiones, oﬁcios, ocupaciones asociados
a los verbos regulares en el presente del indica vo.
6. Estudio de textos para interpretación y análisis de los
sen dos connota vos y denota vos en el discurso.
7. Meses y estaciones del año asociados a adverbios de
empo.
8. Herramientas de comunicación – saludos, presentación
formal e informal, dados personales, tratamiento formal e
informal (tú y usted).
9. Vocabulario relacionado a los miembros de la familia
asociado a los pronombres posesivos y demostra vos.
10. Lectura e interpretación del género anuncio publicitario,
asociado al estudio de verbos en el modo impera vo.

C

1.2.1.

Sociologia

1. Formação do pensamento social clássico: Durkheim e as
regras do método sociológico; Weber e a Teoria da Ação
Social; Marx e a concepção materialista da História;
2. Movimentos sociais no Brasil (movimentos de mulheres,
negros, operários, índios, LGBT, urbanos, trabalhadores
rurais);
3. Estra ﬁcação e desigualdades sociais;
4. Poder, polí ca e Estado;
5. Democracia, cidadania e direitos humanos no Brasil;
6. Cultura, iden dade, diversidade e sexualidades;
7. Educação e sociedade;
8. Trabalho e sociedade;
9. Raça, etnia e mul culturalismo;
10. Mídia e poder na sociedade contemporânea

Leia-se:

10.3. O tema da prova de desempenho didá co será sorteado em até 24 (vinte e quatro)
horas antes do início da realização da prova, em sessão pública no Campus Porto Nacional,
do IFTO, na presença de representantes da comissão organizadora do processo sele vo e,
posteriormente, será divulgado no portal oﬁcial do certame, conforme cronograma do Anexo
I, dentre os seguintes temas relacionados por área:
Temas para Sorteio da Prova de Desempenho Didá co
Código Área
Temas

A

Geograﬁa

B

Letras com
ênfase em
Português e
Espanhol

1. Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica na
Europa e transformações no processo de produção.
2. A urbanização e as transformações sociais no Brasil.
3. O agronegócio, a agricultura familiar e as lutas sociais no
campo.
4. Recursos minerais e energé cos brasileiros: exploração e
impactos.
5. Bacias hidrográﬁcas brasileiras e seus aproveitamentos.
6. As questões ambientais contemporâneas: ilhas de calor e
efeito estufa.
7. Estrutura interna da terra.
8. Estruturas do solo e do relevo.
9. Agentes internos e externos modeladores do relevo.
10. As caracterís cas climá cas do território brasileiro.
1. Abordaje de los aspectos históricos, geográﬁcos y
culturales de los países hispanohablantes.
2. Adecuación del habla al contexto – uso de conec vos,
repe ciones, girias y expresiones picas de la lengua
española.
3. Fatos y opiniones referentes a las especiﬁcidades de los
diferentes es los musicales de los países hispanohablantes.
4. Lectura, comprensión e interpretación de textos que
aborden el cuan ta vo de hablantes de lengua española
en el mundo.
5. Vocabulario de profesiones, oﬁcios, ocupaciones asociados
a los verbos regulares en el presente del indica vo.
6. Estudio de textos para interpretación y análisis de los
sen dos connota vos y denota vos en el discurso.

7. Meses y estaciones del año asociados a adverbios de
empo.
8. Herramientas de comunicación – saludos, presentación
formal e informal, dados personales, tratamiento formal e
informal (tú y usted).
9. Vocabulario relacionado a los miembros de la familia
asociado a los pronombres posesivos y demostra vos.
10. Lectura e interpretación del género anuncio publicitario,
asociado al estudio de verbos en el modo impera vo.

B

Sociologia

1. Formação do pensamento social clássico: Durkheim e as
regras do método sociológico; Weber e a Teoria da Ação
Social; Marx e a concepção materialista da História;
2. Movimentos sociais no Brasil (movimentos de mulheres,
negros, operários, índios, LGBT, urbanos, trabalhadores
rurais);
3. Estra ﬁcação e desigualdades sociais;
4. Poder, polí ca e Estado;
5. Democracia, cidadania e direitos humanos no Brasil;
6. Cultura, iden dade, diversidade e sexualidades;
7. Educação e sociedade;
8. Trabalho e sociedade;
9. Raça, etnia e mul culturalismo;
10. Mídia e poder na sociedade contemporânea

Porto Nacional/TO, 05 de março de 2020.
EDILSON LEITE DE SOUSA
Diretor-geral

Documento assinado eletronicamente por Edilson Leite de Sousa, Diretor-Geral,
em 05/03/2020, às 16:01, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0952182 e o código CRC B985CE7A.
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