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EDITAL Nº 39/2022/REIT - CEA/IFRO, DE 07 DE ABRIL DE 2022

PROCESSO SEI Nº 23243.010755/2021-06
DOCUMENTO SEI Nº 1559782

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA ‒ IFRO, nomeado pela Portaria nº 240/REIT - CGAB/IFRO, de
5/2/2020, publicada no DOU nº 26, de 6/2/2020, Seção 2, pág. 28, no uso de suas atribuições legais e
regimentais estabelecidas pelo Art. 67 do Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Rondônia – IFRO, aprovado pela Resolução nº 65/CONSUP/IFRO, de 29/12/2015, e
posteriores; em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à
matéria, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO DO ANEXO III DO EDITAL Nº 37/2022/REIT -
CEA/IFRO (SEI nº 1557065), DE 5/4/2022, referente à CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA
PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO DO CONCURSO PÚBLICO, para provimento, em caráter
efetivo, do cargo de PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, regido
pelo Edital nº 73/2021/REIT - CEA/IFRO (SEI nº 1428974), de 22/11/2021, publicado no DOU nº 220, de
24/11/2021, Seção 3, págs. 75-87, e posteriores, de acordo com o que segue:

 
No ANEXO III – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS do Edital nº 37/2022/REIT

- CEA/IFRO (SEI nº 1557065), de 5/4/2022,
 
ONDE SE LÊ:
CARGO 401: PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO ‒

ADMINISTRAÇÃO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
1. Teorias da administração e as funções administrativas: planejamento; organização;

direção e controle;
2. Gestão estratégica: análise SWOT; modelo das cinco forças competitivas e estratégias

competitivas de Porter; balanced scorecard (BSC);
3. Controle administrativo: tipos de controle; controle de processos; indicadores de

desempenho;
4. Gestão de projetos: planejamento e controle; ferramentas de gestão de projetos;
5. Gestão de riscos: conceitos básicos; modelos de gestão de riscos;
6. Gestão de pessoas: gestão estratégica de pessoas; planejamento da força de trabalho;

indicadores de gestão de recursos humanos; gestão do clima organizacional;
7. Comportamento organizacional: liderança; motivação; conflito; comunicação; trabalho

em equipe; comprometimento no trabalho;
8. Gestão de processos: análise de processos; cadeia de valor; desenho de processos;

controle de processos; organogramas;
9. Controle administrativo: tipos de controle; controle de processos; indicadores de

desempenho;
10. Noções de qualidade total: controle e melhoria da qualidade; programa 5S;

gerenciamento pelas diretrizes e normas de gestão da qualidade.

Boletim de Serviço Eletrônico em
08/04/2022 
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LEIA-SE:
CARGO 401: PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO ‒

ADMINISTRAÇÃO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
1. Teorias da administração e as funções administrativas: planejamento; organização;

direção e controle;
2. Gestão estratégica: análise SWOT; modelo das cinco forças competitivas e estratégias

competitivas de Porter; balanced scorecard (BSC);
3. Controle administrativo: tipos de controle; controle de processos; indicadores de

desempenho;
4. Gestão de projetos: planejamento e controle; ferramentas de gestão de projetos;
5. Gestão de riscos: conceitos básicos; modelos de gestão de riscos;
6. Gestão de pessoas: gestão estratégica de pessoas; planejamento da força de trabalho;

indicadores de gestão de recursos humanos; gestão do clima organizacional;
7. Comportamento organizacional: liderança; motivação; conflito; comunicação; trabalho

em equipe; comprometimento no trabalho;
8. Gestão de processos: análise de processos; cadeia de valor; desenho de processos;

controle de processos; organogramas;
9. O controle organizacional e o fator humano: efeitos comportamentais do controle,

estratégias e técnicas de controle comportamental;
10. Noções de qualidade total: controle e melhoria da qualidade; programa 5S;

gerenciamento pelas diretrizes e normas de gestão da qualidade.
 
As demais disposições referente a este certame permanecem inalteradas.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
 

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
Reitor Substituto

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia ‒ IFRO

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique dos Santos, Reitor(a) Substituto(a), em
08/04/2022, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1559782 e o
código CRC 212151F2.
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