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MISSÃO
Promover a educação profissional, científica e
tecnológica, pública e gratuita, por meio do ensino,
pesquisa e extensão, com foco na formação integral
do cidadão e no desenvolvimento sustentável.

VISÃO

Ser excelência na formação de técnicos de
nível médio, professores para a educação
básica e demais profissionais de nível
superior, por meio da interação entre ensino,
pesquisa, extensão e inovação.

VALORES

Ética; solidariedade; responsabilidade
social, ambiental e econômica;
comprometimento; transparência;
respeito; gestão democrática e
inovação.
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Mensagem da Reitora
Prezado(a) Candidato(a):
É com muita alegria que te recebemos no Processo Seletivo 2020. Tua
iniciativa em candidatar-te a uma vaga entre os diversos cursos integrados
ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) poderá transformar teus caminhos.
Os Institutos Federais, criados pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008 e presentes nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, ofertam
cursos de formação inicial e continuada, cursos técnicos de nível médio,
cursos superiores de tecnologia, licenciaturas, bacharelados, mestrados e
doutorados.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha é uma
instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e
multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica
nos diferentes níveis e modalidades de ensino. É formado pela Reitoria, em
Santa Maria, pelos campi Alegrete, Frederico Westphalen, Jaguari, Júlio de
Castilhos, Panambi, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto, São Borja,
São Vicente do Sul, e pelo Campus Avançado Uruguaiana; pelos Polos/Centros de Referências: Candelária, Carazinho, Santiago e São Gabriel; também
por 07 Polos de Educação a Distância: Barra do Quaraí, Cachoeira do Sul,
Giruá, Ijuí, Ronda Alta, Santa Maria e Três Passos; além de 07 Polos de Universidade Aberta do Brasil (UAB): Cachoeira do Sul, Candelária, Rosário do
Sul, Santiago, São Gabriel, Sobradinho e Uruguaiana.
Nossa missão é promover a educação profissional, científica e tecnológica, pública e gratuita, por meio do ensino, pesquisa e extensão, com foco na
formação integral do cidadão e no desenvolvimento sustentável. Os valores

norteadores de nossa prática são Ética, Solidariedade, Responsabilidade
Social, Ambiental e Econômica, Comprometimento, Transparência, Respeito, Gestão Democrática e Inovação.
Nossos cursos conjugam formação profissional e elevação da escolaridade articuladas com o mundo do trabalho. Nesse sentido, a educação
profissional e tecnológica no Instituto Federal Farroupilha é concebida a
partir do trabalho como princípio educativo. É uma visão orientada para
a superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual,
entre instrução profissional e instrução geral, entre conhecimento teórico e
conhecimento prático, é uma visão voltada à formação do ser humano em
sua integralidade.
Nossas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, indissociáveis
por sua finalidade, compõem o repertório de estratégias que asseguram
nossa oferta de educação profissional e tecnológica pública, gratuita e de
qualidade.
Este manual foi organizado para orientar tua caminhada durante o
processo seletivo de nosso Instituto: lê atentamente e tem cuidado com os
prazos e procedimentos.
Desejamos-te bons estudos para que tenhas êxito em nosso processo
seletivo! Nossa esperança é de que, em breve, sejas mais um(a) entre os(as)
privilegiados(as) estudantes do INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA!
CARLA COMERLATO JARDIM
Reitora
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Cronograma
ATIVIDADES

DATAS

Período de inscrições
O sistema de inscrições estará aberto a partir das 14 horas do dia
12/08/2019.

12/08 a 22/09/2019

Publicação de edital de convocação de candidatos com deficiência
para a realização de perícia médica presencial (caso houver)

26/09/2019

Realização das perícias médicas presenciais (caso necessitar)

04/10/2019

Interposição de recursos referente ao nome do candidato não
constar na lista de inscritos
(até às 20 horas)

07/10/2019

Resultado dos recursos e da lista de inscritos com os locais de prova

17/10/2019

DATAS
1ª CHAMADA

Relação de candidatos classificados em 1ª chamada
Período de confirmação de vagas da 1ª chamada
Homologação da confirmação de vagas da 1ª chamada

21/11/2019
22 a 29/11/2019
04/12/2019

2ª CHAMADA (se houver)

27 e 30/09/2019

Publicação da lista de inscritos

Prova objetiva

ATIVIDADES

Relação de candidatos classificados em 2ª chamada
Período de confirmação de vagas da 2ª chamada
Homologação da confirmação de vagas da 2ª chamada

05/12/2019
06 a 13/12/2019
18/12/2019

A partir da 3ª CHAMADA (se houver)
Cada campus poderá realizar chamadas posteriores,
que serão divulgadas no sítio eletrônico do IFFar (www.iffarroupilha.edu.br).

20/10/2019

Divulgação do gabarito preliminar e da prova
(a partir das 20 horas)

20/10/2019

Prazo para interposição de recursos referentes às questões de prova
e/ou gabarito preliminar
(até às 20 horas)

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO FALTANTE
(CANDIDATOS COM TERMO DE PENDÊNCIA)

21/10/2019

Até o dia 03/02/2020, na Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) do Campus.

Resultado dos recursos e gabarito definitivo

25/10/2019

Acesso do candidato ao seu desempenho individual

12/11/2019
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Condições para participação

Concorrência às vagas

Para concorrer a uma vaga em um dos cursos técnicos de nível
médio integrado do IFFar, o candidato precisa:
 Ter concluído ou estar concluindo o ensino fundamental;
 Inscrever-se no processo seletivo do IFFar; e
 Realizar prova objetiva de conhecimentos referentes aos
conteúdos do ensino fundamental.

No momento da inscrição no Processo Seletivo 2020, o candidato deverá optar por uma das Cotas ou Ampla Concorrência.
O IFFar destina no processo seletivo:
 60% das vagas para candidatos que cursaram integralmente o ensino fundamental em escola pública. Dentro desse
percentual, há ainda reservas específicas para pessoas com
deficiência, autodeclaradas pretas, pardas e indígenas e conforme a renda familiar. Ao total, são 8 tipos de cotas, detalhadas na tabela a seguir – Cota 1 a Cota 8.
 05% das vagas para candidatos com deficiência que não
tenham realizado o ensino fundamental integralmente em
escola pública – Cota 9.
 35% das vagas para Ampla Concorrência – AC.

Se classificado pelo sistema de cotas,
o candidato terá de comprovar sua
situação no ato da confirmação de vaga.
Caso contrário, perderá o direito à vaga.

O candidato que se inscrever por meio do sistema de cotas
também concorre às vagas da ampla concorrência. Dessa forma,
tem duas oportunidades de ser selecionado: primeiro, pela ampla
concorrência; depois, pela reserva de vagas.
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COMO ENCONTRAR SUA OPÇÃO DE GRUPO DE VAGAS
Escolha entre as opções de respostas, clique e siga os passos

Cursou integralmente o ensino
fundamental em escola
pública?

Cota 9 – PcD: Para pessoas com deficiência sem vínculo com escola
pública, incluindo candidatos que concluíram sua escolarização*
em instituições não-governamentais sem fins lucrativos, como
APAEs e APADA.

NÃO
SIM

Pessoa com
deficiência?

Ampla Concorrência é a categoria geral, na qual participam todos
os candidatos, independente de terem ou não se inscrito nas cotas,
e também aqueles que não se enquadram em nenhuma das opções
de reserva de vagas ou que não desejam participar delas.

NÃO

SIM

Tem renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5
salários mínimos per capita?

Autodeclarado Preto,
Pardo ou Indígena ?

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

Pessoa com deficiência?

SIM

Cota 1

NÃO

Cota 2

Autodeclarado Preto,
Pardo ou Indígena ?

SIM

Cota 3

Pessoa com deficiência?

NÃO

SIM

Cota 5

Cota 4

8

NÃO

Cota 6

NÃO

Pessoa com deficiência?

SIM

Cota 7

NÃO

Cota 8
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Quadro de vagas
As vagas1 por campus, cursos e turnos estão distribuídas por Cotas e Ampla Concorrência, conforme os quadros a seguir:

CAMPUS

ALEGRETE

FREDERICO
WESTPHALEN

CURSOS TÉCNICOS

TURNO

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

AC

TOTAL

Técnico em Agropecuária

Integral - Diurno

4

11

6

15

4

11

6

15

6

42

120

Técnico em Informática

Integral - Diurno

1

3

2

3

1

3

2

3

2

10

30

Técnico em Agropecuária

Integral - Diurno

4

9

5

14

4

9

5

13

5

37

105

Técnico em Informática

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

Técnico em Administração

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

1 LEGENDA:
AC = Ampla Concorrência. PcD = Pessoa com Deficiência. PPI = Preto, Pardo e Indígena. EP = Escola Pública.
EP ≤ 1,5 = tenha cursado integralmente em Escola Pública, com Renda Familiar igual ou inferior a 1,5 salários mínimos.
EP > 1,5 = tenha cursado integralmente em Escola Pública, com Renda Familiar superior a 1,5 salários mínimos.
Cota 1 (C1) = tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em EP, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita que se autodeclararam PPI e sejam pessoas com deficiência.
Cota 2 (C2) = tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em EP, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita que se autodeclararam PPI e que não sejam pessoas com deficiência.
Cota 3 (C3) = tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em EP, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita que não se autodeclararam PPI e que sejam PcD.
Cota 4 (C4) = tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em EP, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita que não se autodeclararam PPI e não sejam pessoas com deficiência.
Cota 5 (C5) = tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em EP, com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salários mínimos per capita que se autodeclararam PPI e sejam pessoas com deficiência.
Cota 6 (C6) = tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em EP, com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salários mínimos per capita que se autodeclararam PPI e não sejam pessoas com deficiência.
Cota 7 (C7) = tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em EP, com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salários mínimos per capita que não se autodeclararam PPI e sejam PcD.
Cota 8 (C8) = tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em EP, com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salários mínimos per capita que não se autodeclararam PPI e não sejam pessoas com deficiência.
Cota 9 (C9) = Pessoas com Deficiência (PcD) e que não tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em Escola Pública.
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JAGUARI
JÚLIO DE
CASTILHOS

PANAMBI

SANTA
ROSA

SANTO
ÂNGELO

SANTO
AUGUSTO

Técnico em Sistemas de Energias Renováveis

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

Técnico em Agricultura

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

Técnico em Informática

Integral - Diurno

2

6

3

7

2

6

3

7

3

21

60

Técnico em Agropecuária

Integral - Diurno

3

6

3

9

3

6

3

9

4

24

70

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

Técnico em Química

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

Técnico em Automação Industrial

Integral - Diurno

1

3

2

3

1

3

2

3

2

10

30

Técnico em Edificações

Integral - Diurno

1

3

2

3

1

3

2

3

2

10

30

Técnico em Móveis

Integral - Diurno

1

3

2

3

1

3

2

3

2

10

30

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

Técnico em Administração

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

Técnico em Agricultura

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

Técnico em Administração

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

Técnico em Agropecuária

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

Técnico em Alimentos

Integral - Diurno

1

3

2

3

1

3

2

3

2

10

30

Técnico em Informática

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35
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SÃO BORJA

SÃO VICENTE
DO SUL

URUGUAIANA

Técnico em Eventos

Integral - Diurno

2

6

3

7

2

6

3

7

3

21

60

Técnico em Informática

Integral - Diurno

2

6

3

7

2

6

3

7

3

21

60

Técnico em Administração

Integral - Diurno

3

6

3

9

3

6

3

9

4

24

70

Técnico em Agropecuária

Integral - Diurno

5

12

6

19

5

12

6

19

7

49

140

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Integral - Diurno

2

6

3

7

2

6

3

7

3

21

60

Técnico em Alimentos

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

Técnico em Informática

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

Técnico em Administração

Integral - Diurno

2

3

2

4

2

3

2

3

2

12

35

TOTAL GERAL
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Atendimento especial e/ou adaptação de prova
Para ter direito ao atendimento especial e/ou adaptações, é imprescindível:
 Solicitar o atendimento especial e/ou adaptações dentro do
prazo estipulado no cronograma deste manual e;
 Comprovar a necessidade de atendimento especial conforme
sua deficiência ou mobilidade reduzida.

Procedimentos para solicitação
O candidato que necessitar de atendimento especial e/ou adaptação da prova deverá informar o tipo de atendimento e de adaptação de que necessita no momento da inscrição.
Podem solicitar atendimento especial:
 Pessoas com Deficiência (PcD);
 Pessoas com Mobilidade Reduzida: aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência, tenha, por
qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente
ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade,
flexibilidade, coordenação motora e percepção;
 Gestantes ou lactantes;
 Outros: demais casos a serem descritos pelo candidato por
extenso, em campo específico, no sistema de inscrições.

No caso de não cumprimento de um desses pré-requisitos, o
candidato não será incluído na listagem de candidatos com atendimento especial e/ou adaptações.
O pedido de atendimento especial ficará condicionado à análise
de viabilidade e razoabilidade pela Comissão de Análise Documental do IFFar. A Comissão Central, caso julgue necessário, poderá
entrar em contato com o candidato por meio do telefone ou e-mail
fornecidos na ficha de inscrição.

A solicitação de adaptação de prova deverá ser realizada através
do sistema de inscrições, no período estipulado no cronograma
deste edital, devendo anexar o atestado médico e/ou demais documentos comprobatórios digitalizados no formato winzip ou winrar,
que comprovem a sua necessidade de adaptação de prova, bem
como telefone de contato atualizado do candidato.
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Disponibilidades

Processo de inscrição

O IFFar pode disponibilizar, conforme a necessidade do candidato, os seguintes serviços e recursos:
TIPOS

SERVIÇOS E RECURSOS

SERVIÇOS DE APOIO

a) Fiscal do sexo feminino para acompanhar gestante ou
lactante;
b) Fiscal de apoio;
c) Ledor/transcritor;
d) Tradutor Intérprete de Libras.

RECURSOS DE ESPAÇO
FÍSICO E TEMPO

a) Sala de fácil acesso;
b) Sala destinada à amamentação;
c) Sala separada para realização da prova com ledor/transcritor ou Tradutor Intérprete de Libras;
d) Tempo adicional para realização da prova: 1 (uma) hora
para a prova objetiva.

RECURSOS DE MOBILIÁRIO

a) Mesa e cadeiras separadas (sem braços);
b) Mesa para usuário de cadeira de rodas.

RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

a) Computador com software leitor de telas de uso livre
(DOSVOX, NVDA...);
b) Lupa.

ADAPTAÇÕES DE PROVAS

a) Prova em vídeo em Libras;
b) Formato adaptado para leitores de tela;
c) Ampliação de impressão.

Antes de iniciar o processo de inscrição, o candidato deve, OBRIGATORIAMENTE, ler com atenção este Manual, bem como o edital que rege esta seleção, sendo de sua inteira responsabilidade
o preenchimento correto de todas as informações e documentos
solicitados.
A inscrição para o Processo Seletivo 2020 realizar-se-á exclusivamente via internet, no endereço iffarroupilha.edu.br/proseletivo, de 12 de agosto a 22 de setembro de 2019.
Para realizar a inscrição, o candidato deverá ter em mãos o seu
número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Carteira de Identidade (Registro Geral – RG).
A inscrição é gratuita, não sendo cobradas quaisquer taxas.
O candidato pode optar por realizar a prova em qualquer um
dos campi do IFFar (Alegrete, Frederico Westphalen, Jaguari, Júlio
de Castilhos, Panambi, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto,
São Borja, São Vicente do Sul, Uruguaiana), mesmo que o curso
para onde pleiteie a vaga seja em outro município.
O candidato ao Processo Seletivo 2020 deverá indicar uma
ÚNICA e definitiva OPÇÃO:
 de curso, relacionado com o campus onde deseja concorrer;
 de reserva de vagas (cotas) ou ampla concorrência, conforme
o seu caso;
 de local de realização da prova (campus onde deseja realizar
a prova).
13
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Se o candidato enquadrar-se em mais de uma reserva de vagas
(cotas), deverá optar por apenas uma delas. Caso não se enquadre
em nenhuma ou não deseje participar do processo por meio do
sistema de cotas, deverá optar pela Ampla Concorrência.
Na escolha por alguma reserva de vagas (cota), o candidato deverá verificar atentamente se o seu caso enquadra-se na cota escolhida para que, caso seja classificado, não perca o direito à vaga.
Não será permitido que o candidato concorra a mais de uma
vaga em cursos de mesmo nível de ensino.
Após efetuar a inscrição, o candidato não poderá alterar nenhuma das opções ou dados fornecidos. Caso precise alterar os dados
informados, será necessário realizar um novo processo de inscrição. Somente a última inscrição realizada será validada.
Recomenda-se ao candidato que imprima sua ficha de inscrição
para consultá-la a qualquer tempo.

declarar ter lido o Manual do Candidato e o Edital do Processo
Seletivo 2020; e, então clicar em “continuar”;
 preencher os dados solicitados nas etapas indicadas na tela;
 visualizar o resumo da inscrição;
 verificar os dados informados (nome completo, data de nascimento, sexo, nacionalidade, número da identidade, número
do CPF, nome da mãe e do pai, zona urbana ou rural, endereço completo, telefone, e-mail, se possui alguma deficiência,
necessidade específica para a prova, tipo de adaptação, local
onde deseja realizar a prova, curso e campus ofertante do curso e Opção de Concorrência às Vagas);
 caso tenha informado incorretamente algum dado, poderá
alterá-lo clicando em “Voltar – Alterar Curso” ou “Voltar – Alterar Dados Pessoais”;
 confirmar os dados visualizados no Resumo da Inscrição;
 imprimir o comprovante de inscrição.

Realização da inscrição
Para realizar a inscrição no Processo Seletivo 2020 do IFFar, o
candidato deverá:
 acessar o sítio eletrônico iffarroupilha.edu.br/proseletivo
e, na tela Cursos Técnicos Integrados, clicar em “Inscreva-se/
Saiba mais” para acessar a página dessa seleção;
 clicar em “inscreva-se” para acessar a área de inscrições;
 ler com atenção as informações disponíveis em relação à escolaridade exigida e ao processo seletivo e de inscrição; ler e

O IFFar não se responsabilizará pela possibilidade de o processo
de inscrição não ser completado por motivos de ordem técnica,
bem como qualquer outra eventualidade que impossibilite o processamento de dados.

Passo a passo da inscrição (na página 35)
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Consultar inscrição

Listagem dos inscritos

O candidato poderá consultar sua inscrição no link “Consultar
Inscrição”, informando o número do seu CPF e data de nascimento.
Após consultar sua inscrição, o candidato poderá:
a) imprimir o comprovante de inscrição;
b) consultar a situação da inscrição.

A listagem definitiva será divulgada, conforme o cronograma
deste manual, no endereço iffarroupilha.edu.br/proseletivo. A
consulta à listagem é de caráter OBRIGATÓRIO, sendo de inteira
responsabilidade do candidato conferir seus dados pessoais, bem
como verificar seu local de prova.
Não será permitida a alteração de nenhum dado, após o período
de inscrições.
Caso o nome do candidato não constar na “Lista de Inscritos” poderá interpor recurso até a data e horário estipulado pelo cronograma do processo seletivo. Para isso deve encaminhar um formulário
(conforme modelo do Anexo III do edital) e enviar para o e-mail (proseletivo@iffarroupilha.edu.br) constando como assunto “RECURSO”.
Para comprovar a inscrição, deverá anexar no e-mail além do formulário de recursos, o comprovante de inscrição emitido pelo sistema.
Caso o recurso seja deferido, o nome do candidato constará na “Lista
de Inscritos com os Locais de Prova”
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Prova de conhecimentos
A prova do Processo Seletivo 2020 será realizada no 20 de outubro de 2019, das 14 às 18 horas. O candidato terá o tempo máximo
de 04 horas para a realização da prova objetiva.

com os locais de prova), NÃO poderá participar do Processo
Seletivo;
 O local da prova estará disponível para acesso 01 (uma) hora
antes do início;
 O candidato deverá comparecer no local da prova com, no
mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do seu início;
 A participação do candidato no Processo Seletivo somente é
permitida mediante sua segura identificação;
 O candidato deverá apresentar, para ingressar no local da
prova, documento original de identificação com foto.
São considerados documentos válidos para identificação do
candidato: Carteira de Identidade (RG); Carteira de Trabalho;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto); Carteira expedida por Conselhos Regionais e Federações Trabalhistas (OAB,
CREA, CRM, etc.); Carteiras expedidas pelos Comandos Militares; Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança
Pública; Carteiras expedidas pelos Institutos de Identificação;
Carteiras expedidas pelo Corpo de Bombeiros; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de Exercício Profissional
(órgãos, conselhos, etc.); Carteiras funcionais do Ministério
Público e as expedidas por órgão público que, por Lei Federal,
valem como identificação; Certificado de Reservista; Passaporte;

Constituição da prova
A prova será interdisciplinar, de acordo com as áreas previstas
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
A prova objetiva para os Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado terá 40 (quarenta) questões, assim distribuídas:
a) 08 (oito) questões de Língua Portuguesa;
b) 08 (oito) questões de Matemática;
c) 08 (oito) questões de Geografia;
d) 08 (oito) questões de História;
e) 08 (oito) questões de Ciências.

Conteúdo programático
O conteúdo programático da prova dos Cursos Técnicos de Nível
Médio Integrado está disponível no Anexo III deste manual.

Procedimentos para realização da prova
Orientações Gerais:
 O candidato que comparecer em outro local de prova, diferente daquele indicado para realizar sua prova (lista de inscritos
16
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 O candidato de nacionalidade estrangeira deverá apresentar, obrigatoriamente, no dia da prova, o documento original com foto da cédula de identidade de estrangeiro (RNE
– Registro Nacional do Estrangeiro), que comprove condição
temporária ou permanente no país;
 Em caso de roubo ou perda de documentos, o candidato
poderá realizar a prova desde que apresente boletim de
ocorrência policial, sendo que este documento tem 30 dias
de validade, a contar a data da ocorrência;
 O candidato que não apresentar um desses documentos,
NÃO poderá ingressar na sala;
 Não são aceitos como documento de identificação: Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF); Certidão de Nascimento; Título Eleitoral; Carteira Nacional de Habilitação em modelo anterior
à Lei nº 9.503/97; Carteira de Estudante; documentos danificados e/ou não identificáveis; cópia de documento, mesmo
que identificada em cartório;
 Para realização da prova, o candidato deverá portar caneta
esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente;
 Durante a realização da prova, o candidato somente poderá
ter sobre sua mesa documento de identificação, caneta esferográfica, cartão-resposta e a prova;
 O candidato NÃO poderá, durante a realização da prova,
sob pena de eliminação: consultar ou comunicar-se com

outro candidato; utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro e similares); portar lápis,
canetas de material não transparente, lapiseiras, borrachas,
livros, manuais, impressos, anotações e quaisquer equipamentos eletrônicos (celulares, tablets, calculadoras, relógios
e similares);
 A saída do candidato da sala de provas será permitida somente após decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início
do período das provas;
 Os últimos 03 (três) candidatos deverão permanecer na sala
até o término da aplicação da prova, a fim de testemunhar o
lacre dos malotes;
 Será excluído do Processo Seletivo 2020 o candidato que
utilizar meios ilícitos durante a realização da prova ou não
comparecer no dia.

Orientações para a Prova Objetiva
Ao iniciar a prova objetiva, o candidato receberá o caderno de
questões, contendo orientações gerais, e o cartão-resposta definitivo.
O candidato deverá preencher, no caderno de questões, os
dados solicitados e conferir, no cartão-resposta, o número de inscrição e o nome constante; caso haja alguma divergência, deverá
comunicar imediatamente ao fiscal.
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_____________________________________
Segunda Assinatura

O preenchimento correto do cartão-resposta é de inteira res_____________________________________
ponsabilidade
do candidato (questões em branco, com mais de
Terceira Assinatura
uma marcação ou marcações indevidas serão consideradas erradas).
ntes de Ao
iniciar
a prova!
final da
realização da prova, no mesmo momento em que o
ro da sua
inscrição eassinar
os demais
dados
candidato
a lista
deimpressos.
presença, não sendo substituído em
abilidade do candidato.
nenhuma hipótese.
do para a correção das suas notas.
Exemplo de como preencher as alternativas do cartão-resposferográﬁca
de tinta preta ou azul.
ta definitivo:
mento de identidade apresentado.

Exemplo de cartão-resposta definitivo:
Cód. Carteira

001

Nome
CPF:
Data de Nascimento:
Documento:
Inscrição:
Língua Estrangeira:
Data da Prova:

IFFAR
Processo Seletivo

FOTO
CANDIDATO

_____________________________________
Primeira Assinatura

_____________________________________
Segunda Assinatura

CURSO

_____________________________________
Terceira Assinatura

ATENÇÃO: Ensaque todos os seus pertences antes de iniciar a prova!
1 - Ao receber este documento, conﬁrme o seu nome, o número da sua inscrição e os demais dados impressos.
2 - A entrega da grade de resposta é obrigatória e de responsabilidade do candidato.
3 - A Grade de Respostas é o único documento que será utilizado para a correção das suas notas.
4 - Não amasse, não dobre nem rasure este documento.
5 - Para marcação de suas respostas, utilize apenas caneta esferográﬁca de tinta preta ou azul.
6 - Assine nos três locais indicados acima à semelhança documento de identidade apresentado.

Não escreva nada
sobre este número

GR100
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Resultado final

Classificação do candidato

O gabarito preliminar da prova objetiva e o caderno de questões
serão publicados no sítio eletrônico do IFFar (www.iffarroupilha.
edu.br), na data e horário previstos no cronograma do edital.
O candidato que desejar interpor recurso em relação às questões da prova e/ou gabarito preliminar, deverá fazê-lo por meio
de formulário próprio, conforme modelo do Anexo III do Edital,
enviando-o para o e-mail (proseletivo@iffarroupilha.edu.br),
constando como assunto “RECURSO”, até a hora limite e data estabelecida, conforme constam no cronograma deste manual. Se
houver questão anulada, esta será computada como alternativa
correta para todos os candidatos.

Primeira etapa
Para o Processo Seletivo 2020, a ocupação de vagas ocorre da
seguinte forma:
Primeiramente, serão classificados na Ampla Concorrência todos os candidatos que obtiverem as melhores notas obedecendo-se o critério de classificação geral por notas, independente
da opção do candidato. A lista da Ampla Concorrência será
composta por todos os candidatos que participam do processo
seletivo, independente de sua escolha por cota.

Segunda etapa
Posteriormente, serão classificados os optantes pela reserva de
vagas (cotas).

Cálculo da nota final
A Nota Final (NF) do candidato, para fins de classificação, será
calculada utilizando as seguintes expressões e cálculo:
a) considera-se:
NF = Nota Final;
NPO = Número de acertos na Prova Objetiva.
b) cálculo: NF = NPO x 0,25

Terceira etapa
As vagas que NÃO forem preenchidas serão ocupadas, de acordo com o seguinte fluxo:
I - Havendo sobra de vagas na cota 1 (EP≤1,5 PPIPcD), tais vagas
serão ofertadas à cota 2 (EP≤1,5 PPI).
II - Havendo sobra de vagas na cota 2 (EP≤1,5 PPI), tais vagas
serão ofertadas à cota 3 (EP≤1,5 PcD).
III - Havendo sobra de vagas na cota 3 (EP≤1,5 PcD), tais vagas
serão ofertadas à cota 4 (EP≤1,5 Outros).

Desempenho individual
O candidato poderá ter acesso ao seu desempenho individual
na data estipulada no cronograma deste manual.
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IV - Havendo sobra de vagas na cota 5 (EP>1,5 PPIPcD), tais vagas serão ofertadas à cota 6 (EP>1,5 PPI).
V - Havendo sobra de vagas na cota 6 (EP>1,5 PPI), tais vagas
serão ofertadas à cota 7 (EP>1,5 PcD).
VI - Havendo sobra de vagas na cota 7 (EP>1,5 PcD), tais vagas
serão ofertadas à cota 8 (EP>1,5 Outros).
VII - Havendo sobra de vagas na cota 8 (EP>1,5 Outros), tais
vagas serão ofertadas à cota 4 (EP≤1,5 Outros).
VIII - Havendo vagas remanescentes após o fluxo descrito nos
incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, tais vagas serão ofertadas à Ampla
Concorrência.
IX - Havendo sobra de vagas na cota 9 (PcD), tais vagas serão
ofertadas à Ampla Concorrência.

Critério de desclassificação
O candidato é desclassificado do Processo Seletivo 2020 quando:
 Não comparecer no local e/ou horário da prova;
 Não entregar o cartão-resposta ou entregá-lo sem assinatura;
 Zerar a prova objetiva;
 Não cumprir, no ato da matrícula, com a escolaridade mínima exigida, ou com a documentação exigida para a comprovação de concorrência em reserva de vagas, se for o caso.

Critério de desempate
Em caso de igualdade de resultados, o critério utilizado para
desempate é o do candidato com maior idade.
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Confirmação de vaga e realização da matrícula
Os candidatos classificados em 1ª chamada deverão comparecer à Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) do campus para
o qual realizou a inscrição, no horário de funcionamento da CRA e
nas datas estabelecidas, de acordo com o cronograma deste manual.
O candidato que não comparecer à confirmação de vaga nas
datas e horário de funcionamento da CRA do campus e/ou não
apresentar toda a documentação exigida pelo edital deste Processo Seletivo perderá o direito à vaga.
O candidato que apresentar toda a documentação exigida no
ato da confirmação de vaga terá sua matrícula efetivada e homologada pela Coordenação de Registros Acadêmicos do campus.
O candidato que assinar o Termo de Pendência na confirmação
de vaga (candidatos que entregaram o Atestado de Conclusão ou
Atestado de Provável concluinte) deverá realizar sua matrícula na
Coordenação de Registros Acadêmicos do campus, dentro do horário de funcionamento da CRA, , até o dia 03/02/2020, e entregar
a documentação faltante (histórico e certificado de conclusão da
escolaridade exigida para a vaga).

São requisitos para ingresso de novos
estudantes nos Cursos Técnicos de Nível
Médio Integrado oferecidos pelo IFFar no
Processo Seletivo 2020:
Comprovação de conclusão do ensino fundamental ou
estudos equivalentes;
Aprovação e classificação no Processo Seletivo 2020;
Realização da matrícula, observando o período,
a documentação, o local, o horário e as demais
determinações especificadas neste manual.

Documentação exigida para confirmação de vaga
A documentação exigida para confirmação de vaga está especificada no Anexo IV do edital e, se tiverem, suas retificações.
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Anexos

Campus

Endereço/Contato

Campus Santa Rosa

Campus

Endereço/Contato

Av. Cel. Bráulio de Oliveira, nº 1400, Bairro Central
CEP 98787-740 – Santa Rosa/RS
Telefone: (55)2013-0200
e-mail: gabinete.sr@iffarroupilha.edu.br
www.iffarroupilha.edu.br/santa-rosa

Campus Alegrete

RS 377, Km 27 – Passo Novo - CEP 97555-000 – Alegrete/RS
Telefone: (55) 3421-9600
e-mail: gabinete.al@iffarroupilha.edu.br
www.iffarroupilha.edu.br/alegrete

Campus Santo Ângelo

RS 218 - km 5 - Indúbras - CEP 98806-700 – Santo Ângelo/RS
Telefones: (55) 3931-3900 / (55) 9131-3236
e-mail: gabinete.san@iffarroupilha.edu.br
www.iffarroupilha.edu.br/santo-angelo

Campus Frederico
Westphalen

Br 386, Km 40, Linha 7 de Setembro S/N
CEP 98400-000 – Frederico Westphalen/RS
Telefone: (55) 3744-8900
e-mail: gabinete.fw@iffarroupilha.edu.br
www.iffarroupilha.edu.br/frederico-westphalen

Campus Santo Augusto

Rua Fábio João Andolhe, nº 1100 – Bairro Floresta
CEP 98590-000 – Santo Augusto/RS
Telefone: (55) 3781-3545
e-mail: gabinete.sa@iffarroupilha.edu.br
www.iffarroupilha.edu.br/santo-augusto

Campus Jaguari

Estrada do Chapadão, BR 287, km 360
CEP 97760-000 – Jaguari/RS
Telefone: (55) 3255-0200
e-mail: gabinete.ja@iffarroupilha.edu.br
www.iffarroupilha.edu.br/jaguari

Campus São Borja

Rua Otaviano Castilho Mendes, nº 355
CEP 97670-000 - São Borja/RS
Telefone: (55) 3431-0500
e-mail: gabinete.sb@iffarroupilha.edu.br
www.iffarroupilha.edu.br/sao-borja

Campus Júlio de Castilhos

RS 527, Estrada de Acesso Secundário a Tuparincetã –
Distrito São João do Barro Preto - CEP 98130-000 – Júlio de
Castilhos/RS
Telefone: (55) 3271-9500
e-mail: gabinete.jc@iffarroupilha.edu.br
www.iffarroupilha.edu.br/julio-de-castilhos

Campus Avançado
Uruguaiana

Rua Monteiro Lobato, nº 4442 – Bairro Cabo Luis Quevedo
CEP 97503-748 – Uruguaiana/RS
Telefone: (55) 3413 -5381
e-mail: gabinete.ug@iffarroupilha.edu.br
www.iffarroupilha.edu.br/uruguaiana

Campus Panambi

Rua Erechim, nº 860 – Bairro Planalto - CEP 98280-000 –
Panambi/RS
Telefone: (55) 3376-8800
e-mail: gabinete.pb@iffarroupilha.edu.br
www.iffarroupilha.edu.br/panambi

Anexo I - Campi do IFFar

Rua 20 de setembro, nº 2616
CEP 97420-000 – São Vicente do Sul/RS
Campus São Vicente do Sul Telefone: (55) 3257-4100
e-mail: gabinete.svs@iffarroupilha.edu.br
www.iffarroupilha.edu.br/sao-vicente-do-sul
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Anexo II

Disposição de vagas por reserva de vagas (cotas) e ampla concorrência
LEGENDA:
VT = Vaga Total de oferta do Curso.
VAC = Vagas para Ampla Concorrência.
VEP =Vagas aos candidatos egressos de Escola Pública.
VRI = Vagas aos candidatos de Renda Familiar igual ou inferior a 1,5 salários mínimos.
VRIC = Vagas aos candidatos de Renda Familiar igual ou inferior a 1,5 salários mínimos, que se
autodeclaram Preto, Pardo e Indígena e Pessoas com Deficiência.
VRIO = Vagas aos candidatos de Renda Familiar igual ou inferior a 1,5 salários mínimos, que não se
autodeclaram Preto, Pardo e Indígena.
VRS = Vagas aos candidatos de Renda Familiar superior a 1,5 salários mínimos.
VRSC = Vagas aos candidatos de Renda Familiar superior a 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram
Preto, Pardo e Indígena e às Pessoas com Deficiência.
VRSO = Vagas aos candidatos de Renda Familiar superior a 1,5 salários mínimos, que não se
autodeclaram Preto, Pardo e Indígena.
VC1 = Vagas para Cota 1 (EP≤1,5 PPI PcD).
VC2 = Vagas para Cota 2 (EP≤1,5 PPI).
VC3 = Vagas para Cota 3 (EP≤1,5 PcD).
VC4 = Vagas para Cota 4 (EP≤1,5).
VC5 = Vagas para Cota 5 (EP>1,5 PPI PcD).
Renda ≤ 1,5 Salário
VC6 = Vagas para Cota 6 (EP>1,5 PPI).
50% das vagas
VC7 = Vagas para Cota 7 (EP>1,5 PcD).
VC8 = Vagas para Cota 8 (EP>1,5).
VRI = VEP * 0.50
VC9 = Vagas para Pessoas com Defificência
que não tenha cursado integralmente Ensino
Fundamental em Escola Pública.
Dados do RS
PPI = 16,45%
PcD = 23,83%
Fonte: IBGE

40,28%
Preto, Parto e indígena +
Pessoa com Deficiência (IBGE)
VRIC = VRI * 0.4028

23,83% Cota 1 (C1)

Com Deficiência
VC1=VRIC * 0.2383

76,17% Cota 2 (C2)

Sem Deficiência
VC2 =VRIC * 0.7617

VAGAS (100%)
VT = Vaga Total da Oferta do Curso

Escola Pública
60% das vagas
VEP = VT * 0.60

Renda > 1,5 Salário
50% das vagas
VRS = VEP * 0.50

40,28%
Preto, Parto e indígena +
Pessoa com Deficiência (IBGE)
VRSC = VRS * 0.4028

59,72%
Outros
VRIO = VRI * 0.5972

23,83% Cota 3 (C3)
Com Deficiência
VC3 = VRIO * 0.2383

Cota 9 (C9) - PcD
5% das vagas
VC9 = VT * 0,05

Ampla Concorrência
35% das vagas
VAC = VT * 0.35

76,17% Cota 4 (C4)
Sem Deficiência
VC4 = VRIO * 0.7617

23,83% Cota 5 (C5)
Com Deficiência
VC5 =VRSC * 0.2383

76,17% Cota 6 (C6)
Sem Deficiência
VC6 = VRSC * 0.7617

59,72%
Outros
VRSO = VRS * 0.5972

23,83% Cota 7 (C7)
Com Deficiência
VC7 = VRSO * 0.2383

76,17% Cota 8 (C8)
Sem Deficiência
VC8 = VRSO * 0.7617

Observação: Conforme o Decreto nº 7.824/2012, Art. 5º, § 1º, para fins de cálculo, sempre que a aplicação dos percentuais para a apuração da reserva de vagas implicar resultados com decimais será adotado o número inteiro imediatamente superior.
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Disposição de vagas por reserva de vagas (cotas) e ampla concorrência de um curso de 140 vagas

TOTAL DE VAGAS: 140

60% para Escola Pública
84 vagas

35% para ampla concorrência
49 vagas

50% para vagas Renda > 1,5
Salário
42 vagas

50% para Renda ≤ 1,5 Salário
42 vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
17 vagas

23,83% Cota 1 (C1)
5 vagas

76,17% Cota 2 (C2)
12 vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
17 vagas

59,72% para outros
25 vagas

23,83% Cota 3 (C3)
6 vagas

5% Cota 9 (C9)
7 vagas

76,17% Cota 4 (C4)
19 vagas
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23,83% Cota 5 (C5)
5 vagas

76,17% Cota 6 (C6)
12 vagas

59,72% para Outros
25 vagas

23,83% Cota 7 (C7)
6 vagas

76,17% Cota 8 (C8)
19 vagas
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Disposição de vagas por reserva de vagas (cotas) e ampla concorrência de um curso de 120 vagas

TOTAL DE VAGAS: 120

60% para Escola Pública
72 vagas

35% para ampla concorrência
42 vagas

50% para vagas Renda > 1,5
Salário
38 vagas

50% para Renda ≤ 1,5 Salário
38 vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
15 vagas

23,83% Cota 1 (C1)
4 vagas

76,17% Cota 2 (C2)
11 vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
17 vagas

59,72% para outros
21 vagas

23,83% Cota 3 (C3)
6 vagas

5% Cota 9 (C9)
6 vagas

76,17% Cota 4 (C4)
15 vagas

25

23,83% Cota 5 (C5)
4 vagas

76,17% Cota 6 (C6)
11 vagas

59,72% para Outros
25 vagas

23,83% Cota 7 (C7)
6 vagas

76,17% Cota 8 (C8)
15 vagas
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Disposição de vagas por reserva de vagas (cotas) e ampla concorrência de um curso de 105 vagas

TOTAL DE VAGAS: 105

60% para Escola Pública
63 vagas

35% para ampla concorrência
37 vagas

50% para vagas Renda > 1,5
Salário
31 vagas

50% para Renda ≤ 1,5 Salário
32vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
13 vagas

23,83% Cota 1 (C1)
4 vagas

76,17% Cota 2 (C2)
9 vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
13 vagas

59,72% para outros
19 vagas

23,83% Cota 3 (C3)
5 vagas

5% Cota 9 (C9)
5 vagas

76,17% Cota 4 (C4)
14 vagas

26

23,83% Cota 5 (C5)
4 vagas

76,17% Cota 6 (C6)
9 vagas

59,72% para Outros
18 vagas

23,83% Cota 7 (C7)
5 vagas

76,17% Cota 8 (C8)
13 vagas
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Disposição de vagas por reserva de vagas (cotas) e ampla concorrência de um curso de 70 vagas

TOTAL DE VAGAS: 70

60% para Escola Pública
42 vagas

35% para ampla concorrência
24 vagas

50% para vagas Renda > 1,5
Salário
21 vagas

50% para Renda ≤ 1,5 Salário
21vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
9 vagas

23,83% Cota 1 (C1)
3 vagas

76,17% Cota 2 (C2)
6 vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
9 vagas

59,72% para outros
12 vagas

23,83% Cota 3 (C3)
3 vagas

5% Cota 9 (C9)
4 vagas

76,17% Cota 4 (C4)
9 vagas

27

23,83% Cota 5 (C5)
3 vagas

76,17% Cota 6 (C6)
6 vagas

59,72% para Outros
12 vagas

23,83% Cota 7 (C7)
3 vagas

76,17% Cota 8 (C8)
9 vagas
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Disposição de vagas por reserva de vagas (cotas) e ampla concorrência de um curso de 60 vagas

TOTAL DE VAGAS:60

60% para Escola Pública
36 vagas

35% para ampla concorrência
21 vagas

50% para vagas Renda > 1,5
Salário
18 vagas

50% para Renda ≤ 1,5 Salário
18 vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
8 vagas

23,83% Cota 1 (C1)
2 vagas

76,17% Cota 2 (C2)
6 vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
8 vagas

59,72% para outros
10 vagas

23,83% Cota 3 (C3)
3 vagas

5% Cota 9 (C9)
3 vagas

76,17% Cota 4 (C4)
7 vagas

28

23,83% Cota 5 (C5)
2 vagas

76,17% Cota 6 (C6)
6 vagas

59,72% para Outros
10 vagas

23,83% Cota 7 (C7)
3 vagas

76,17% Cota 8 (C8)
7 vagas
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Disposição de vagas por reserva de vagas (cotas) e ampla concorrência de um curso de 35 vagas

TOTAL DE VAGAS:35

60% para Escola Pública
21 vagas

35% para ampla concorrência
12 vagas

50% para vagas Renda > 1,5
Salário
10 vagas

50% para Renda ≤ 1,5 Salário
11 vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
5 vagas

23,83% Cota 1 (C1)
2 vagas

76,17% Cota 2 (C2)
3 vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
5 vagas

59,72% para outros
6vagas

23,83% Cota 3 (C3)
2 vagas

5% Cota 9 (C9)
2 vagas

76,17% Cota 4 (C4)
4 vagas

29

23,83% Cota 5 (C5)
2 vagas

76,17% Cota 6 (C6)
3 vagas

59,72% para Outros
5 vagas

23,83% Cota 7 (C7)
2 vagas

76,17% Cota 8 (C8)
3 vagas

MANUAL DO CANDIDATO – CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS

Disposição de vagas por reserva de vagas (cotas) e ampla concorrência de um curso de 30 vagas

TOTAL DE VAGAS:30

60% para Escola Pública
18 vagas

35% para ampla concorrência
10 vagas

50% para vagas Renda > 1,5
Salário
9 vagas

50% para Renda ≤ 1,5 Salário
9 vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
4 vagas

23,83% Cota 1 (C1)
1 vagas

76,17% Cota 2 (C2)
3 vagas

40,28% para
Preto, Parto e indígena
4 vagas

59,72% para outros
5 vagas

23,83% Cota 3 (C3)
2 vagas

5% Cota 9 (C9)
2 vagas

76,17% Cota 4 (C4)
3 vagas

30

23,83% Cota 5 (C5)
1 vaga

76,17% Cota 6 (C6)
3 vagas

59,72% para Outros
5 vagas

23,83% Cota 7 (C7)
2 vagas

76,17% Cota 8 (C8)
3 vagas
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Anexo III

Conteúdos programáticos da prova

LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA

a) Texto: leitura e interpretação;
b) Níveis de linguagem;
c) Variedades regionais e sociais;
d) Semântica;
e) Significação das palavras (sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos);
f) Aspectos gráficos;
g) Acentuação;
h) Ortografia;
i) Morfologia;
j) Estrutura das palavras;
k) Formação das palavras;
l) Classes de palavras e flexões;
m) Sintaxe;
n) Termos da oração;
o) Nexos oracionais;
p) Concordância Verbal e Nominal;
q) Pontuação.

a) Expressões numéricas;
b) Regra de três, porcentagem e juros simples;
c) Resolução de Equação de 1° Grau;
d) Resolução de Equação de 2° Grau;
e) Radicais – definições, operações e racionalização;
f) Relação métrica no triângulo retângulo – operações;
g) Razões trigonométricas no triângulo retângulo;
h) Triângulos – classificação quanto aos lados e quanto aos
ângulos;
i) Cálculo de área de figuras planas;
j) Semelhança de triângulos;
k) Equações de triângulos;
l) Segmentos proporcionais (Teorema de Tales).
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GEOGRAFIA

HISTÓRIA

a) Orientação e localização (Pontos cardeais, colaterais latitude
e longitude);
b) Noções de cartografia (Escala gráfica e Numérica);
c) Posição geográfica do Brasil no continente Americano e no
Mundo;
d) Divisões políticas administrativas do Brasil (IBGE) e a sua divisão geoeconômica;
e) Aspetos naturais (relevo, clima, vegetação e hidrografia);
f) Aspectos humanos;
g) Aspectos econômicos;
h) Impactos ambientais nos biomas brasileiros;
i) Impactos ambientais no espaço urbano do Brasil;
j) Geografia do Rio Grande do Sul (Relevo, clima, vegetação, hidrografia e aspectos humanos).

a) A América antes da chegada dos europeus;
b) A expansão marítimo-comercial europeia;
c) Colonização europeia na América;
d) Brasil e o Sistema Colonial;
e) A ocupação territorial do Rio Grande do Sul;
f) O escravismo no Brasil;
g) O Fim do Antigo Sistema Colonial na América espanhola e
portuguesa;
h) O período Imperial no Brasil;
i) A Revolução Farroupilha;
j) A República Velha;
k) O Brasil de 1930 a 1964;
l) Os regimes militares na América Latina;
m) A redemocratização do Brasil;
n) História do tempo presente (algumas informações do mundo atual).
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CIÊNCIAS

 BIOLOGIA
a) Caracteres gerais dos seres vivos;
b) Distinção entre animais e vegetais;
c) Estudo das células, tecidos, órgãos, aparelhos e sistemas;
d) Estudo das raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes;
e) Animais vertebrados e invertebrados: noções gerais;
f) Ecologia: conceitos básicos.

 FÍSICA
a) Noções de referencial, movimento e repouso;
b) Sistema Internacional de Unidades;
c) Movimento Retilíneo Uniforme (MRU);
d) Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV);
e) Leis de Newton – enunciados e aplicações;
f) Sistemas de forças;
g) Máquinas Simples: alavancas, roldanas ou polias e plano inclinado;
h) Campo gravitacional e o movimento dos planetas e satélites;
i) Trabalho, energia e potência – conservação de energia;
j) Pressão, massa específica, Princípio de Pascal e Teorema de
Arquimedes;
k) Termologia: temperatura e calor, fontes de calor, propagação do calor e dilatação de sólidos e líquidos;
l) Ondas: classificação, comprimento de onda, período, frequência, fase e velocidade;
m) Som: propagação, velocidade e reflexão do som;
n) Óptica: natureza e propagação da luz, o olho humano, defeitos da visão;
o) Noções de magnetismo e eletricidade.

 QUÍMICA
a) Misturas Homogêneas e Heterogêneas e processos de separação de misturas;
b) Substâncias químicas simples e compostas e seus estados
físicos;
c) Símbolos químicos;
d) Processos de mudanças de estados físicos;
e) Fenômenos físicos e químicos;
f) Átomo e molécula (diferenciar);
g) Introdução às ligações químicas.
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Processo de inscrição
Caro candidato,
antes de iniciar o processo de inscrição, você deve, OBRIGATORIAMENTE, ler com
atenção o Edital que rege a presente seleção, sendo de sua inteira responsabilidade
o preenchimento correto de todas as informações e documentos solicitados.

Inscrições
devem ser realizadas pelo site:
http://iffarroupilha.edu.br/proseletivo
no período de 12 de agosto a 22 de setembro de 2019.
Tenha em mãos o seu número de
 Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e
 Carteira de Identidade (Registro Geral - RG)

Indique uma única e definitiva opção:
 de curso, relacionado com o campus para o qual deseja concorrer;
 de reserva de vagas (cotas) ou ampla concorrência, conforme o seu caso;
 de local de realização da prova (campus onde deseja realizar a prova).
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Passo a passo para fazer a inscrição
Para realizar a inscrição no Processo Seletivo 2020 do IFFar, o candidato deverá:

1) Acessar o site institucional http://iffarroupilha.edu.br/proseletivo
2) Clicar na opção “Técnicos Integrados” ou no botão “Saiba Mais”
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3) Clicar na opção “Inscrição”.
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4) Ler com atenção as informações

referentes à escolaridade exigida e ao
cronograma, editais e cursos/vagas.
Assinalar a opção que leu com atenção o
Edital de Abertura do Processo Seletivo do
IFFar.
Clicar na opção “Continuar”.
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6) Digitar o CPF e clicar na opção “Continuar Inscrição”.
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7) Nesta etapa:

 No tópico “Escolha seu Curso”,
selecionar a Instituição (o
campus) e o curso desejado.
 No tópico “Local de Prova”,
escolher o local (o campus) onde
deseja realizar a prova.
 No tópico “Cotas”, selecionar a
opção que representa o grupo de
vagas ao qual você se enquadra
(cotas ou ampla concorrência). O
detalhamento de cada um deles
pode ser verificado ao clicar em
cada uma das opções (saiba mais
no item “Concorrência às vagas”
do Manual do Candidato).
 Após, clicar na opção “Continuar”.
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8) Nesta etapa, preeencher o formulário

com as informações:
 Pesquisa;
 Dados pessoais;
 Filiação;
 Endereço e
 Atendimento Especial/Adaptação de Prova
(veja mais no item “Atendimento especial e/ou
adaptação de prova” no Manual do Candidato).
Após o preenchimento, clicar em “Confirmar a
inscrição”.
As telas nas próximas páginas permitem que você
visualize melhor os itens que compõem o formulário
apresentado.
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9) Ler os dados informados na inscrição

e, se estiverem corretos, clicar na opção
“Confirmar Inscrição”; caso contrário, você
poderá alterar os seus dados pessoais,
clicando na opção “Alterar Dados Pessoais”
ou alterar o curso e o local de prova,
clicando na opção “Alterar Curso/Local de
Prova”.
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10) Após concluir sua inscrição, aconselha-se

fazer a impressão do seu comprovante.
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