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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 

Pesquisador  1 Técnico 
Administrativo 

em Educação 
ou Docente do 
IFRS 

12 
(doze) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, ocupante de 
cargo Técnico Administrativos em 

Educação ou Docente do IFRS 

● Fazer parte de grupo de pesquisa 
cadastrado no CNPq na área de 

Educação 
● Ter à disposição computador e internet 

para realização de atividades do 

projeto; 
● Ter disponibilidade para atuar 

remotamente por 12 (doze)  horas 

semanais, de 2ª a 6ª feira, em 
horário a ser combinado, enquanto 

durar a suspensão das atividades 
presenciais no IFRS 

● Ter disponibilidade para atuar 

Trabalho remoto 
(enquanto as atividades 

presenciais estiverem 
suspensas) ou no 
Campus de lotação do 

servidor ou na Reitoria 
do IFRS 

R$ 1.500,00 
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presencialmente por 12 (doze) horas 

semanais, de 2ª a 6ª feira, no 
Campus de lotação do servidor ou 

na Reitoria do IFRS, no retorno das 
atividades presenciais. 

Auxiliar de 
Pesquisa 

1 Estudantes de 
Cursos 

técnicos no 
IFRS 

16 
(dezesseis

) horas 

● Ser estudante de curso técnico dos 

seguintes eixos tecnológicos:  

Informação e Comunicação ou Gestão 

e Negócios* 
● Ter à disposição computador e internet 

para realização de atividades do 

projeto; 
● Ter disponibilidade para atuar 

remotamente por 16 (dezesseis)  horas 

semanais, de 2ª a 6ª feira, em horário a 

ser combinado, enquanto durar a 

suspensão das atividades presenciais 
no IFRS 

● Ter disponibilidade para atuar 

presencialmente por 16 (dezesseis)  
horas semanais, de 2ª a 6ª feira, no 

Trabalho remoto 
(enquanto as atividades 

presenciais estiverem 
suspensas) ou no 
Campus do IFRS que 
possui vínculo de 
estudante ou na 
Reitoria do IFRS 

R$ 800,00 
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campus do IFRS que possui vínculo de 

estudante, no retorno das atividades 

presenciais; 
● Ter domínio de ferramentas digitais de 

comunicação e conhecimentos em 
office (Libre, Microsoft e Google Docs) 

Auxiliar de 
Pesquisa 

1 Estudantes de 
Cursos de 

Graduação no 
IFRS 

16 
(dezesseis

) horas 

● Ser estudante de Curso de Licenciatura 
● Ter à disposição computador e internet 

para realização de atividades do 

projeto; 
● Ter disponibilidade para atuar 

remotamente por 16 (dezesseis)  horas 
semanais, de2ª a 6ª feira, em horário a 

ser combinado, enquanto durar a 

suspensão das atividades presenciais 
no IFRS 

● Ter disponibilidade para atuar 

presencialmente por 16 (dezesseis)  
horas semanais, de 2ª a 6ª feira, no 

Campus do IFRS que possui vínculo de 
estudante, no retorno das atividades 

presenciais; 

Trabalho remoto 
(enquanto as atividades 

presenciais estiverem 
suspensas) ou no 
Campus do IFRS que 
possui vínculo de 
estudante ou na 
Reitoria do IFRS 

R$ 800,00 
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● Ter domínio de ferramentas digitais de 

comunicação e conhecimentos em 

office (Libre, Microsoft e Google Docs) 

* Conforme Catálogo Nacional de Cursos Técnicos          


