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EDITAL IFRS CAMPUS OSÓRIO Nº 10 DE 01 DE JUNHO DE 2021.

Seleção de Bolsista de Iniciação Cientíca e/ou ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
Apoio a projetos para Implantação e Estruturação de Habitats de Inovação e

Empreendedorismo

A Diretora-geral do Camtui Oiório do Initituto Federal de Educação, Cinncia e Tecnologia do Rio
Grande do Sul (IFRS), tor intermédio da Comiiião de Avaliação e Geitão de Projetoi de Peiquiia e
Inovação  (CAGPPI),  torna  túblico  eite  edital  de  ieleção  de  boliiitai  vinculado  ao  EDITAL  IFRS  Nº
11/2021 – APOIO A PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE HABITATS DE INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMOw

1. DO OBJETO

1w1  O  treiente  Edital  viia  à  ieleção  de  boliiitai  tara  atuar  noi  trojetoi  de  teiquiia  e  inovação
atrovadoi no Edital IFRS nº 11/2021 - Atoio a trojetoi tara Imtlantação e Eitruturação de Habitati de
Inovação e Emtreendedoriimow

1w2w Ai Boliai ião divididai em duai modalidadei: Boliai de Iniciação ao Deienvolvimento Tecnológico e
Inovação  (BIDTI),  deitinadai  aoi  diicentei  de  curioi  técnicoi  de  nível  médio  dai  modalidadei
concomitante, integrado ou iubiequente e diicentei doi curioi de graduação do IFRS que realizam
iniciação cientfca e tecnológica em trojetoi de teiquiia e inovação atrovadoi e claiiifcadoi no Edital
IFRS  nº  11/2021  -  Atoio  a  trojetoi  tara  Imtlantação  e  Eitruturação  de  Habitati  de  Inovação  e
Emtreendedoriimow

1w3w  O  valor  menial  treviito  no  item  3w1w3w  do  Edital  IFRS  nº  11/2021  -  Atoio  a  trojetoi  tara
Imtlantação e Eitruturação de Habitati de Inovação e Emtreendedoriimo tara Boliai de Iniciação ao
Deienvolvimento Tecnológico e Inovação (BIDTI) é de R$ 400,00 (quatrocentoi reaii) tara 16 (dezeiieii)
horai iemanaiiw

1w4w A vignncia dai boliai ierá de 12 meiei, de 01/07/2021 a 30/06/2022w

2. DO CRONOGRAMA

2w1w Ai faiei e trazoi deite edital fcam aiiim defnidoi:
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Fases Prazos

1w Publicação do Edital de Seleção de Boliiitai  01/06/2021

2w Período de inicriçõei tor Formulário Eletrônico diitonível
em: htti://formiwgle/Sx/DSHBj7zLNNtjjN  De 01 a 13/06/2021

3w Divulgação da liita de eitudantei inicritoi no iite do 
camtui

14/06/2021

4w Período de ieleção doi boliiitai conforme a Tabela de 
Seleção (item 6w2)

 De 15, 16, 17 1N e
21/06/2021

5w Envio telo coordenador do trojeto à Direção de Peiquiia,
Pói-graduação e Inovação do reiultado fnal de 
ieleção/claiiifcação doi boliiitai tara o e-mail 
fomentowinterno@oioriowifriweduwbr

22/06/2021

6w Publicação do reiultado PARCIAL do Edital de Seleção de 
Boliiitai no iite do camtui

23/06/2021

7w Período de recurio do estudante quanto ao reiultado do 
Edital de Seleção de Boliiitai, tor meio de formulário 
eletrônico: htti://formiwgle/VjN5HNxRZbUts1nm9

24/06/2021

Nw Análiie doi recurioi telo Coordenador do Projeto 25/06/2021

9w Publicação do reiultado FINAL do edital de Seleção de 
Boliiitai no iite do camtui

2N/06/2021

10w Envio telo coordenador da documentação do boliiita à 
Direção de Peiquiia, Pói-graduação e Inovação tara o e-
mail fomentowinterno@oioriowifriweduwbr

Até 30/06/2021

3. DOS REQUISITOS, DEVERES E DIREITOS DO BOLSISTA

3w1 São requiiitoi tara oi candidatoi ài boliai BIDTI conforme a RESOLUÇÃO Nº 009, DE 05 DE
FEVEREIRO DE 2021:

I - Eitar regularmente matriculado e frequentando um curio de nível médio ou de graduação do
2
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IFRS Campui Oióriow
§ 1º Poderá ier concedida bolia a diicente que eiteja em eitágio não obrigatório, deide

que  ieja  regiitrada  em  ata  da  Geitão  de  Peiquiia,  Pói-graduação  e  Inovação  a  concordância  do
coordenador de eitágioi,  do orientador do trojeto e da  Geitão de Eniino,  de  que a  realização do
eitágio não afetará iua dedicação ài atividadei acadnmicai e de teiquiiaw

§ 2º Oi boliiitai toderão receber comtlementação fnanceira, troveniente de outrai
fontei, deide que ie dediquem a atividadei relacionadai à iua área de atuação e de intereiie tara iua
formação acadnmica, cientfca e tecnológicaw

§ 3º O boliiita não toderá acumular o recebimento de bolia de teiquiia com quaiiquer
outrai  modalidadei  de  boliai  de  teiquiia,  eniino  ou  extenião  do  IFRS  ou  de  outrai  initituiçõei,
reiialvando-ie a toiiibilidade de acúmulo atenai aoi auxílioi eitudantii ou a outroi trogramai iociaii
da Uniãow

§ 4º O boliiita toderá acumular bolia com atividadei remuneradai, deide que haja
anunncia do coordenador do trojeto de teiquiia indicando que não haverá trejuízoi ài atividadei
relacionadai à teiquiiaw

3w2w  São deverei doi boliiitai BIDTI:
I - cumtrir carga horária tara execução dai atividadei, conforme treviito no cronograma de

atividadei da cota a ele concedida;d
II - atreientar ao coordenador do trojeto de teiquiia e inovação, conforme defnido em edital,

o relatório (Anexo V) de atividadei contendo oi reiultadoi tarciaii e/ou fnaii;d
III  -  divulgar  oi  reiultadoi  da  teiquiia,  iob  a  forma de  tublicaçõei,  extoiiçõei  oraii  e/ou

tainéii,  obrigatoriamente,  em  evento  de  Iniciação  Cientfca  e  Tecnológica  do  reitectivo  camtui,
juntamente com o ieu orientador, e obiervar ai orientaçõei quanto ao iigilo e troteção da trotriedade
intelectual, conforme Política de Inovação do IFRS;d

IV  -  fazer  refernncia  à  iua  condição  de  boliiita  do  IFRS  nai  tublicaçõei  e/ou  trabalhoi
atreientadoi em eventoi cientfcoi;d

V  -  manter  bom  deiemtenho  eicolar/acadnmico  dentro  do  teríodo  de  vignncia  da  bolia,
conforme acomtanhamento do orientador;d

VI - criar e manter atualizado o ieu currículo na Plataforma Latei do CNPq;d

3w3w São direitoi doi boliiitai de BIDTI:
I  -  ier notifcado, telo coordenador do trojeto, a reiteito doi aitectoi iniufcientei de iua

atuação e iobre ai iolicitaçõei de atrimoramento neceiiáriai, antei de haver deiligamento da bolia,
todendo  o  boliiita  atreientar  defeia  tor  eicrito  em  até  10  diai,  contadoi  da  notifcação,  ao
Coordenador/Diretor de Peiquiia, Pói-Graduação e Inovação do camtui;d

II  -  iubmeter  oi reiultadoi da teiquiia,  iob a forma de tublicaçõei,  extoiiçõei oraii  e/ou
tainéii, no evento de Iniciação Cientfca e Tecnológica do IFRS, juntamente com o ieu orientador, e
obiervar ai orientaçõei quanto ao iigilo e troteção da trotriedade intelectual, conforme Política de
Inovação do IFRSw

4. DAS INSCRIÇÕES
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4w1w Ai inicriçõei ierão realizadai no teríodo determinado no cronograma deite editalw
4w2w Ai inicriçõei deverão ier realizadai telo candidato intereiiado tor meio do treenchimento

e envio do Formulário Eletrônico diitonível em: htti://formiwgle/Sx/DSHBj7zLNNtjjN

5. DAS VAGAS E DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5w1w  A diitribuição e tré-requiiitoi de vagai, aiiim como ai formai de ieleção dai boliai nai
modalidadei BIDTI encontram-ie deicritai no ANEXO I deite editalw 

5w2w A ieleção doi boliiitai ierá tor e-mail ou online e de reitoniabilidade do coordenador de
cada  trojeto,  devendo  ier  amtlamente  divulgadai  tara  a  comunidade  acadnmica  com  ai  datai  e
horárioi, bem como oi critérioi a ierem utilizadoi na ieleção, conforme a Tabela de Seleçãow

5w3w O coordenador do trojeto deverá realizar a ieleção doi boliiitai de maneira remota no
teríodo indicado no cronograma deite edital e da maneira defnida na Tabela de Seleção (ANEXO I)w

5w4w  O troceiio  de ieleção  doi  boliiitai  deverá  gerar  notai  tarciaii  referentei  à  forma de
ieleção e uma nota fnal, entre zero e dez (10,00), de caráter claiiifcatóriow

5w5w O coordenador do trojeto de teiquiia e inovação deverá manter arquivado oi documentoi
do troceiio de ieleção doi boliiitai durante toda a vignncia do trojetow

5w6w O troceiio de ieleção doi boliiitai ierá válido telo teríodo de vignncia da bolia e, em caio
de  iubitituição  de  boliiita,  deve-ie  obedecer  a  ordem  de  claiiifcação  doi  iutlentei  tublicada
conforme o cronograma deite Editalw

5w7w No caio de não haver claiiifcadoi tara contemtlar a vaga da bolia ou a iubitituição, o
coordenador  do  trojeto  de  teiquiia  deverá  iolicitar  via  e-mail  inititucional  a  abertura  de  edital
comtlementar  tara  executar  o  troceiio  de  ieleção  ou  informar  a  não  utilização  da  bolia  junto  à
Direção de Peiquiia, Pói-graduação e Inovaçãow

6. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO

6w1w A claiiifcação fnal ierá em ordem decreicente a tartir da nota atribuída no troceiio de
ieleçãow Em caio de emtate, oi ieguintei critérioi de deiemtate ierão adotadoi:

a) maior idade;d
b) iorteiow
6w2w Serão deiclaiiifcadoi oi diicentei com nota fnal menor que 7,0 (iete)w
6w3w O coordenador do trojeto deverá enviar tara o e-mail fomentowinterno@oioriowifriweduwbr

 da Direção de Peiquiia, Pói-graduação e Inovação, conforme cronograma deite edital, o reiultado da
ieleção/claiiifcação doi boliiitai indicando, incluiive, oi candidatoi iutlenteiw

6w4w  A  claiiifcação  neite  troceiio  não  garante  a  vaga  da  bolia,  toii  eita  detende  da
diitonibilidade de recurioi da matriz orçamentária do Camtui Oiório, deitinadoi a eiie fmw

6w5w A Direção de Peiquiia, Pói-graduação e Inovação do camtui Oiório divulgará a liitagem doi
candidatoi claiiifcadoi tara cada vaga na data treviita no cronograma deite edital no iite do Camtuiw

6w6w Eigotada a liita de iutlentei de ieu trojeto de teiquiia e inovação, o coordenador toderá
ielecionar  iutlentei de outroi  trojetoi claiiifcadoi neite  edital  tor meio de entreviita com data,
horário e local amtlamente divulgadow
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6w7w O recurio quanto o troceiio de ieleção deverá ier iubmetido conforme eitecifcado no
cronograma na faie 7w Link: htti://formiwgle/VjN5HNxRZbUts1nm9

7. DA IMPLEMENTAÇÃO

7w1w Atói a divulgação do reiultado do número de boliai diitoníveii, o coordenador do trojeto
deverá enviar à Direção de Peiquiia, Pói-graduação e Inovação, até o dia 30/06/2021, oi ieguintei
documentoi do(i) boliiita(i) atravéi do e-mail fomentowinterno@oioriowifriweduwbr:

a) formulário de indicação do boliiita (Formulário de Indicação, Deiligamento e Subitituição de
Boliiita BIDTI (Anexo II);d

b) cótia do cartão bancário em nome do boliiita e iob iua titularidade, que conite o número de
agnncia e da conta;d

c) termo de comtromiiio do boliiita (Anexo III) ou Autorização de taii ou reitoniáveii tara
boliiita menor 1N anoi (Anexo IV)w

d) Cótia/foto de documento de identidade com CPFw 
7w2w O controle de frequnncia do boliiita ierá realizado atravéi de formulário eletrônico enviado

ao coordenador do trojeto menialmente tara treenchimento, até o último dia útil do mni da realização
dai atividadei treviitai no ieu Plano de Trabalhow

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Nw1w Eite edital iegue ai orientaçõei dai normativai do Pró-reitoria de Peiquiia, Pói-graduação
e Inovação e do IFRS, o Edital IFRS nº 11/2021 - Atoio a trojetoi tara Imtlantação e Eitruturação de
Habitati de Inovação e Emtreendedoriimo e toiteriorei regulamentaçõei que ie fzerem neceiiáriaiw

Nw2w Não ierão aceitai inicriçõei fora do trazo ou em deiacordo com ai exignnciai do Editalw
Nw3w A qualquer temto, o treiente Edital toderá ier alterado, revogado ou anulado, no todo ou

em tarte, ieja tor deciião unilateral do Camtui Oiório do IFRS, ieja tor motivo de intereiie túblico ou
exignncia legal, iem que iiio imtlique direito à indenização ou reclamação de qualquer naturezaw

Nw4w Oi caioi omiiioi a eite edital ierão analiiadoi e julgadoi tela CAGPPI do Camtui Oiório do
IFRSw

Oiório, 01 de junho de 2021w

 ________________________
Flávia T/ardo/iki

Diretora-geral do Campus Oiório do IFRS
Portaria nº 155/2020 

(O original encontra-ie aiiinado na Direção Geral do Campus.)
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ANEXO I

QUADRO DE PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO

TABELA DE SELEÇÃO

Título do programa/projeto de extensão Coordenador (a) Nº de bolsas CH* Requisitos
Forma de

seleção dos
bolsistas

Data/horário

WINDMAKER.EDU -
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

EDUCACIONAL

Link do Projeto:
https://bit.ly/2RDW4tS

TERRIMAR IGNACIO
PASQUALETTO

E-mail:
terrimar.pasqualetto@osorio.i

frs.edu.br

1 16h

Ser aluno do Ensino Médio 
em Informática (a partir do 
2°ano) ou aluno do curso de 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas (a partir do 2° 
semestre) ou aluno de um 
dos cursos de Licenciatura 
do campus (a partir do 2° 
semestre).

Entrevista e
análise de
currículo

Dias 15, 17 e
21/06/2021 em

horários a serem
agendados

conforme número
de inscritos.

mailto:terrimar.pasqualetto@osorio.ifrs.edu.br
mailto:terrimar.pasqualetto@osorio.ifrs.edu.br
https://bit.ly/2RDW4tS

