
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Gabinete do Diretor-geral

Av. São Vicente, 785 | Bairro Cinquentenário | CEP: 95174-274 | Farroupilha/RS
Telefone: (54) 3260.2400 – https://ifrs.edu.br/farroupilha – E-mail: gabinete@farroupilha.ifrs.edu.br

I RETIFICAÇÃO AO EDITAL IFRS CAMPUS FARROUPILHA Nº 19/2021

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E INDISSOCIÁVEIS  –
2021/2022

O Diretor-geral do Campus Farroupilha do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), no uso de suas atribuições legais e por intermédio da
Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Ensino (CAGE), da Comissão de Gestão de Ações
de Extensão (CGAE), da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação
(CAGPPI) e da Comissão Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (CIEPE), torna público a I
Retificação ao Edital IFRS Campus Farroupilha nº 19/2021 – Seleção de bolsistas de Ensino,
Extensão, Pesquisa e Indissociáveis – 2021/2022.

NO ANEXO I - QUADRO GERAL DE BOLSAS

ONDE SE LÊ:

PROJETOS DE ENSINO

Edital

vincula

do

Título do programa/projeto
Coordenador

(a)

Nº de

bolsas
CH Requisitos

Critérios

para

seleção

Local, data e

horário da seleção

IFRS nº

17/2021

Repositório Digital Finestra:

espaço de memória da educação

no RS

Delma Tânia

Bertholdo
1

12

hora

s

Estar matriculado(a) no curso de

Análise e Desenvolvimento de

Sistemas, com experiência em base

de dados e configuração em

Wordpress, digitalização de

documentos para alimentar

arquivos pdf no repositório digital

em fase de implantação, participar

ativamente das oficinas e reuniões

semanais promovidas pelo grupo e

apresentar o repositório em

possíveis eventos. Deverá ter

acesso à internet e computador

próprio.

Entrevista

via Google

meet,

a combinar.

Análise do

currículo.

Dia 22 junho, terça,

a partir das 13h30,

em horário a

combinar por

solicitação do

interessado(a) via

email:

tania.bertholdo@far

roupilha.ifrs.edu.br

No email, enviar um

currículo

simplificado.

1

https://ifrs.edu.br/farroupilha/extensao/
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PROJETOS INDISSOCIÁVEIS

Edital

vinculad

o

Título do programa/projeto
Coordenador

(a)

Nº de

bolsas
CH* Requisitos

Critérios

para

seleção

Local, data e horário

da seleção

IFRS nº

29/2021

LABPED: LABORATÓRIO

PEDAGÓGICO DE EXPERIÊNCIAS

EDUCATIVAS

Samantha Dias

de Lima
1

16

horas

Ter interesse em desenvolver

ações de pesquisa, ensino e

extensão, atuando em diferentes

temáticas educativas da

Pedagogia. Ser comunicativa/o,

enviar/responder e-mail do

LABPED, ser pró-ativa/o no

desenvolvimento de materiais

visuais, gostar de ler (livros e

artigos) e escrever (resumos,

fichamentos, relatórios). Ter a

disponibilidade de cumprir a

carga-horária prevista

semanalmente. Possuir

computador com acesso à

internet. Ser estudante das

Licenciaturas em Pedagogia ou

em Formação Pedagógica para

estudantes não graduados.

Entrevista

via

Google

Meet

Dia 21 de junho, entre

14h e 18h (agendar

previamente horário)

com a professora pelo

e-mail:

samantha.lima@farroup

ilha.ifrs.edu.br - Link:

meet.google.com/vhr-c

max-jdw

LEIA-SE:

PROJETOS DE ENSINO

Edital

vincula

do

Título do programa/projeto
Coordenador

(a)

Nº de

bolsas
CH Requisitos

Critérios

para

seleção

Local, data e

horário da seleção

IFRS nº

17/2021

Repositório Digital Finestra:

espaço de memória da educação

no RS

Delma Tânia

Bertholdo
1

12

hora

s

Estar matriculado(a) no curso de

Análise e Desenvolvimento de

Sistemas, Engenharia de Controle e

Automação ou Engenharia

Mecânica, com experiência em

base de dados e configuração em

Wordpress, digitalização de

documentos para alimentar

arquivos pdf no repositório digital

em fase de implantação, participar

ativamente das oficinas e reuniões

Entrevista

via Google

meet,

a combinar.

Análise do

currículo.

Dia 22 junho, terça,

a partir das 13h30,

em horário a

combinar por

solicitação do

interessado(a) via

email:

tania.bertholdo@far

roupilha.ifrs.edu.br

No email, enviar um

currículo
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semanais promovidas pelo grupo e

apresentar o repositório em

possíveis eventos. Deverá ter

acesso à internet e computador

próprio.

simplificado.

PROJETOS INDISSOCIÁVEIS

Edital

vinculad

o

Título do programa/projeto
Coordenador

(a)

Nº de

bolsas
CH* Requisitos

Critérios

para

seleção

Local, data e horário

da seleção

IFRS nº

29/2021

LABPED: LABORATÓRIO

PEDAGÓGICO DE EXPERIÊNCIAS

EDUCATIVAS

Samantha Dias

de Lima
1

16

horas

Ter interesse em desenvolver

ações de pesquisa, ensino e

extensão, atuando em diferentes

temáticas educativas da

Pedagogia. Ser comunicativa/o,

enviar/responder e-mail do

LABPED, ser pró-ativa/o no

desenvolvimento de materiais

visuais, gostar de ler (livros e

artigos) e escrever (resumos,

fichamentos, relatórios). Ter a

disponibilidade de cumprir a

carga-horária prevista

semanalmente. Possuir

computador com acesso à

internet. Ser estudante dos cursos

Técnico em Informática ou

Técnico em Administração, ou

das Licenciaturas em Pedagogia

ou em Formação Pedagógica para

estudantes não graduados.

Entrevista

via

Google

Meet

Dia 21 de junho, entre

14h e 18h (agendar

previamente horário)

com a professora pelo

e-mail:

samantha.lima@farroup

ilha.ifrs.edu.br - Link:

meet.google.com/vhr-c

max-jdw

Farroupilha (RS), 10 de junho de 2021.

LEANDRO LUMBIERI
Diretor-geral
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