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ANEXO   I   -   TABELA   DE   VAGAS  

 
Vaga  Quant.  Vínculo   com   o  

IFRS  
Carga  
horária  
semanal  

Requisitos   mínimos   específicos   à   vaga   (conferir   no   edital   os   requisitos  
gerais)  

Local   de   atuação  Valor  
mensal   da  
bolsa  

Intérprete   de  
Libras   I  

2  Estudante   ou  
Técnico  
Administra�vo  
ou   Docente  

8   horas  ● Ter   formação   mínima   de   320   horas   em   tradução   e   interpretação   em  
Libras;  

● Saber   manusear   câmera   para   gravação   de   vídeo;  
● Saber   enviar   /   compar�lhar   arquivos   por   computador;  
● Ter   experiência   em   tradução   /   interpretação   de   Libras,   com   comprovação  

documental   ou   por�ólio;  
● Ter   à   disposição:   espaço   para   gravação   (incluindo   chroma   key   ou   parede  

de   cor   única),   câmera   ou   celular,   computador   e   internet   para   realização  
de   a�vidades   do   projeto   de   forma   remota   enquanto   durar   a   suspensão  
das   a�vidades   presenciais   no   IFRS;  

Trabalho   remoto  
(enquanto   as  
a�vidades  
presenciais  
es�verem  
suspensas)   ou  
Campus  

R$   800,00  

Intérprete   de  
Libras   II  

3  Técnico  
Administra�vo  

16   horas  ● Ter   formação   mínima   de   320   horas   em   tradução   e   interpretação   em  
Libras;  

● Saber   manusear   câmera   para   gravação   de   vídeo;  
● Saber   enviar   /   compar�lhar   arquivos   por   computador;  
● Ter   experiência   em   tradução   /   interpretação   de   Libras,   com   comprovação  

documental   ou   por�ólio;  
● Ter   à   disposição:   espaço   para   gravação   (incluindo   chroma   key   ou   parede  

de   cor   única),   câmera   ou   celular,   computador   e   internet   para   realização  
de   a�vidades   do   projeto   de   forma   remota   enquanto   durar   a   suspensão  

Trabalho   remoto  
(enquanto   as  
a�vidades  
presenciais  
es�verem  
suspensas)   ou  
Campus  

R$   1.600,00  
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das   a�vidades   presenciais   no   IFRS;  

Produtor  
Mul�mídia  

1  Estudante   ou  
Técnico  
Administra�vo  
ou   Docente  

8   horas  ● Ter   formação   em   técnico   em   audiovisual   ou   mul�mídia,   ou   graduação  
em   comunicação   social   ou   publicidade   ou   jornalismo   ou   cinema   ou   artes  
visuais   ou   produção   cultural   ou   produção   mul�mídia   ou   produção  
audiovisual   ou   cinema,   TV   e   internet;  

● Saber   manusear   so�ware   de   edição   de   vídeos   e   imagens;  
● Saber   enviar   /   compar�lhar   de   arquivos   por   computador;  
● Ter   experiência   em   edição   de   vídeos   e   imagens,   com   comprovação  

documental   ou   por�ólio;  
● Ter   à   disposição:   so�wares   de   edição   de   vídeos   e   imagens,   computador   e  

internet    para   realização   de   a�vidades   do   projeto   de   forma   remota  
enquanto   durar   a   suspensão   das   a�vidades   presenciais   no   IFRS;  

Trabalho   remoto  
(enquanto   as  
a�vidades  
presenciais  
es�verem  
suspensas)   ou  
Campus   ou  
Reitoria  

R$   800,00  

Revisor   de  
Conteúdo  

1  Estudante   ou  
Técnico  
Administra�vo  
ou   Docente  

8   horas  ● Ter   graduação   em   Letras   -   Português   ou   Jornalismo   ou   Publicidade   ou  
Comunicação   Social;  

● Saber   manusear   so�ware   de   edição   de   texto   e   navegador   de   internet;  
● Saber   enviar   /   compar�lhar   de   arquivos   por   computador;  
● Ter   experiência   em   revisão   de   textos,   com   comprovação   documental   ou  

por�ólio;  
● Ter   à   disposição:   so�wares   de   edição   de   textos   e   navegador   de   internet,  

computador   e   internet    para   realização   de   a�vidades   do   projeto   de  
forma   remota   enquanto   durar   a   suspensão   das   a�vidades   presenciais   no  
IFRS;  

Trabalho   remoto  
(enquanto   as  
a�vidades  
presenciais  
es�verem  
suspensas)   ou  
Campus   ou  
Reitoria  

R$   800,00  

Desenvolvedor  
Moodle  

1  Estudante   ou  
Técnico  
Administra�vo  
ou   Docente  

8   horas  ● Ter   formação   em   técnico   em   informá�ca   ou   desenvolvimento   de  
sistemas   ou   informá�ca   para   internet,   ou   graduação   em   análise   e  
desenvolvimento   de   sistemas   ou   ciência   da   computação   ou   sistemas  
para   internet   ou   engenharia   da   computação   ou   engenharia   de   so�ware;  

Trabalho   remoto  
(enquanto   as  
a�vidades  
presenciais  

R$   800,00  
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● Ter   conhecimento   e   experiência   nas   tecnologias   HTML,   CSS,   JavaScript,  
PHP,   banco   de   dados,   com   comprovação   documental   ou   por�ólio;  

● Ter   conhecimento   em   desenvolvimento   de   plugins   para   Moodle,   com  
comprovação   documental   ou   por�ólio;  

● Saber   gerenciar   o   Moodle   sob   o   ponto   de   vista   de   Administrador   e   de  
infraestrutura;  

● Ter   disponibilidade   para   atuar   remotamente   por   10   horas   semanais,   de  
2ª   a   6ª   feira,   em   horário   a   ser   combinado,   enquanto   durar   a   suspensão  
das   a�vidades   presenciais   no   IFRS;  

● Ter   à   disposição:   so�wares   de   desenvolvimento   web,   computador   e  
internet    para   realização   de   a�vidades   do   projeto   de   forma   remota  
enquanto   durar   a   suspensão   das   a�vidades   presenciais   no   IFRS;  

● Ter   espaço   para   desenvolvimento   web   na   unidade   do   IFRS   onde   está  
lotado   para   desempenhar   suas   a�vidades   de   forma   presencial   quando  
houver   o   retorno   das   a�vidades   presenciais;  

es�verem  
suspensas)   ou  
Campus   ou  
Reitoria  

Suporte   ao  
Público  

2  Estudante   ou  
Técnico  
Administra�vo  

20   horas  ● Ter   ensino   fundamental   completo;  
● Ter   boa   comunicação;  
● Ter   conhecimento   em   ferramentas   de   comunicação   e   e-mail;  
● Ter   à   disposição:   câmera,   computador   e   internet   para   realização   de  

a�vidades   do   projeto   de   forma   remota,   enquanto   durar   a   suspensão   das  
a�vidades   presenciais   no   IFRS;  

● Ter   disponibilidade   para   atuar   presencialmente   por   20   horas   semanais,  
de   2ª   a   6ª   feira,   na   Coordenadoria   de   Educação   a   Distância,   localizada   na  
Reitoria   do   IFRS   no   município   de   Bento   Gonçalves   /   RS,   quando   houver   o  
retorno   das   a�vidades   presenciais;  

Trabalho   remoto  
(enquanto   as  
a�vidades  
presenciais  
es�verem  
suspensas)   ou  
CEaD  

R$   900,00  

Designer  
Educacional  

5  Estudante   ou  
Técnico  

20   horas  ● Ter   ensino   médio   completo;  
● Ter   experiência   em   produção   de   material   didá�co   digital,   com  

Trabalho   remoto  
(enquanto   as  

R$   1.200,00  
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Administra�vo  comprovação   documental   ou   por�ólio;  
● Ter   disponibilidade   para   atuar   remotamente   por   20   horas   semanais,   de  

2ª   a   6ª   feira,   em   horário   a   ser   combinado,   enquanto   durar   a   suspensão  
das   a�vidades   presenciais   no   IFRS;  

● Ter   à   disposição:   câmera,   computador   e   internet   para   realização   de  
a�vidades   do   projeto   de   forma   remota   enquanto   durar   a   suspensão   das  
a�vidades   presenciais   no   IFRS;  

● Ter   disponibilidade   para   atuar   presencialmente   por   20   horas   semanais,  
de   2ª   a   6ª   feira,   na   Coordenadoria   de   Educação   a   Distância,   localizada   na  
Reitoria   do   IFRS   no   município   de   Bento   Gonçalves   /   RS,   quando   houver   o  
retorno   das   a�vidades   presenciais;  

a�vidades  
presenciais  
es�verem  
suspensas)   ou  
CEaD  

 


