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RETIFICAÇÃO   Nº   01   

EDITAL   IFRS   Nº   37/2020  
SELEÇÃO   DE   BOLSISTAS   PARA   O   PROJETO   "AVALIAÇÃO   INTERNACIONAL   DE   ACESSIBILIDADE   NA  

WEB"  
 

O  Reitor  do  Ins�tuto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  Grande  do  Sul  (IFRS),                 
no  uso  das  atribuições  legais  que  lhe  são  conferidas  pelo  Decreto  Presidencial  de  11/02/2020,               
publicado  no  DOU  de  12/02/2020,  torna  pública  a  Re�ficação  nº  01  do  Edital  nº  37/2020  -  Seleção                  
de   bolsistas   para   o   projeto   "Avaliação   Internacional   de   Acessibilidade   na   Web"  

 
Onde   se   lê:  
 

2.2.1.   Vaga   para    Estudante   1 :  
d)   Requisitos   mínimos:  

o    Ser   estudante   do   Curso   Técnico   em   Informá�ca   para   Internet;  
o Ter  currículo  La�es  atualizado  nos  úl�mos  30  dias  a  contar  da  data  de               
publicação   deste   edital;  
o    Ter   disponibilidade   para   cumprir   a   carga   horária   da   vaga.  

 
2.2.2.   Vaga   para    Estudante   2 :  

d)   Requisitos   mínimos:  
o    Ser   estudante   do   Mestrado   Profissional   em   Informá�ca   na   Educação;  
o Ter  currículo  La�es  atualizado  nos  úl�mos  30  dias  a  contar  da  data  de               
publicação   deste   edital;  
o    Ter   disponibilidade   para   cumprir   a   carga   horária   da   vaga.  

 
2.2.3.   Vaga   para    Servidor   1 :  

d)   Requisitos   mínimos:  
o    Ser   servidor   do   IFRS;  
o    Ter   curso   superior;  
o    Ter   proficiência   em   Língua   Inglesa;  
o Fazer  parte  de  grupo  de  pesquisa  cadastrado  no  CNPq  na  área  de              
Acessibilidade;  
o Ter  currículo  La�es  atualizado  nos  úl�mos  30  dias  a  contar  da  data  de               
publicação   deste   edital;  

 
2.2.4.   Vaga   para    Servidor   2 :  

d)   Requisitos   mínimos:  
o    Ser   servidor   do   IFRS;  
o    Ter   curso   superior;  
o    Fazer   parte   de   grupo   de   pesquisa   cadastrado   no   CNPq   na   área   de  
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Acessibilidade;  
o Ter  currículo  La�es  atualizado  nos  úl�mos  30  dias  a  contar  da  data  de               
publicação   deste   edital;  
o    Ter   disponibilidade   para   cumprir   a   carga   horária   da   vaga.  

 
  2.2.5.   Vaga   para    Servidor   3 :  

d)   Requisitos   mínimos:  
o    Ser   servidor   do   IFRS;  
o    Ter   curso   superior   na   área   de   Informá�ca;  
o Fazer  parte  de  grupo  de  pesquisa  cadastrado  no  CNPq  na  área  de              
Acessibilidade;  
o Ter  currículo  La�es  atualizado  nos  úl�mos  30  dias  a  contar  da  data  de               
publicação   deste   edital;  
   o    Ter   disponibilidade   para   cumprir   a   carga   horária   da   vaga.  

4.2.   No   momento   da   inscrição,   será   necessário   incluir,   obrigatoriamente,   os   seguintes   documentos:  
4.2.1.   Vagas   para   as   modalidades    Estudante   1    e    Estudante   2 :  

a)  link  para  o  currículo  cadastrado  na  Plataforma La�es  do  Conselho  Nacional  de              
Desenvolvimento  Cien�fico  e  Tecnológico  (CNPq),  atualizado  nos  úl�mos  30  dias  a            
contar   da   data   de   publicação   deste   edital;  

 
4.2.2.   Vaga   para   a   modalidade    Servidor   1:  

a)  link  para  o  currículo  cadastrado  na  Plataforma La�es  do  Conselho  Nacional  de              
Desenvolvimento  Cien�fico  e  Tecnológico  (CNPq),  atualizado  nos  úl�mos  30  dias  a            
contar   da   data   de   publicação   deste   edital;  

 
4.2.3.   Vagas   para   as   modalidades    Servidor   2    e    Servidor   3:  

a)  link  para  o  currículo  cadastrado  na  Plataforma La�es  do  Conselho  Nacional  de              
Desenvolvimento  Cien�fico  e  Tecnológico  (CNPq),  atualizado  nos  úl�mos  30  dias  a            
contar   da   data   de   publicação   deste   edital;  

 
Leia-se:  
 

2.2.1.   Vaga   para    Estudante   1 :  
d)   Requisitos   mínimos:  

o    Ser   estudante   do   Curso   Técnico   em   Informá�ca   para   Internet;  
o    Ter   currículo   La�es   atualizado   no   ano   de   2020;  
o    Ter   disponibilidade   para   cumprir   a   carga   horária   da   vaga.  

 
2.2.2.   Vaga   para    Estudante   2 :  
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d)   Requisitos   mínimos:  
o    Ser   estudante   do   Mestrado   Profissional   em   Informá�ca   na   Educação;  
o    Ter   currículo   La�es   atualizado   no   ano   de   2020;  
o    Ter   disponibilidade   para   cumprir   a   carga   horária   da   vaga.  

 
2.2.3.   Vaga   para    Servidor   1 :  

d)   Requisitos   mínimos:  
o    Ser   servidor   do   IFRS;  
o    Ter   curso   superior;  
o    Ter   proficiência   em   Língua   Inglesa;  
o Fazer  parte  de  grupo  de  pesquisa  cadastrado  no  CNPq  na  área  de              
Acessibilidade;  
o    Ter   currículo   La�es   atualizado   no   ano   de   2020;  

 
2.2.4.   Vaga   para    Servidor   2 :  

d)   Requisitos   mínimos:  
o    Ser   servidor   do   IFRS;  
o    Ter   curso   superior;  
o    Fazer   parte   de   grupo   de   pesquisa   cadastrado   no   CNPq   na   área   de  
Acessibilidade;  
o    Ter   currículo   La�es   atualizado   no   ano   de   2020;  
o    Ter   disponibilidade   para   cumprir   a   carga   horária   da   vaga.  

 
  2.2.5.   Vaga   para    Servidor   3 :  

d)   Requisitos   mínimos:  
o    Ser   servidor   do   IFRS;  
o    Ter   curso   superior   na   área   de   Informá�ca;  
o Fazer  parte  de  grupo  de  pesquisa  cadastrado  no  CNPq  na  área  de              
Acessibilidade;  
o    Ter   currículo   La�es   atualizado   no   ano   de   2020;  
   o    Ter   disponibilidade   para   cumprir   a   carga   horária   da   vaga.  

4.2.   No   momento   da   inscrição,   será   necessário   incluir,   obrigatoriamente,   os   seguintes   documentos:  
4.2.1.   Vagas   para   as   modalidades    Estudante   1    e    Estudante   2 :  

a)  link  para  o  currículo  cadastrado  na  Plataforma La�es  do  Conselho  Nacional  de              
Desenvolvimento   Cien�fico   e   Tecnológico   (CNPq),   atualizado    no   ano   de   2020;  

 
4.2.2.   Vaga   para   a   modalidade    Servidor   1:  

a)  link  para  o  currículo  cadastrado  na  Plataforma La�es  do  Conselho  Nacional  de              
Desenvolvimento   Cien�fico   e   Tecnológico   (CNPq),   atualizado    no   ano   de   2020;  
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4.2.3.   Vagas   para   as   modalidades    Servidor   2    e    Servidor   3:  
a)  link  para  o  currículo  cadastrado  na  Plataforma La�es  do  Conselho  Nacional  de              

Desenvolvimento   Cien�fico   e   Tecnológico   (CNPq),   atualizado    no   ano   de   2020;  
 
 
 

Bento   Gonçalves,   30   de   julho   de   2020.  
 
 
 

JÚLIO   XANDRO   HECK  
Reitor   do   IFRS  

 


