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ANEXO I 

TABELA DE VAGAS 

Vaga Quant. Campus Curso ofertado 
no Campus 

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 

Coordenador 
de Curso 

1 Alvorada Assistente 
Administrativo 

Técnico 
Administrativo 
em Educação 
ou Docente do 
IFRS 

8 (oito) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, 
ocupante de cargo Técnico 
Administrativos em Educação 
ou Docente do IFRS. 

● Estar lotado no Campus 

Alvorada. 
● Ter disponibilidade para 

atuar remotamente por 8 
(oito) 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 8 
(oito) horas semanais, de 2ª 

a 6ª feira, no Campus de 
lotação do servidor, no 

Trabalho 
remoto 
(enquanto as 
atividades 
presenciais 

estiverem 
suspensas) ou 
no Campus de 
lotação do 

servidor 

R$ 
1.000,00 
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retorno das atividades 
presenciais. 

Coordenador 
de Curso 

1 Bento 
Gonçalve

s 

Horticultor 
Orgânico 

Técnico 
Administrativo 
em Educação 

ou Docente do 
IFRS 

8 (oito) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, 
ocupante de cargo Técnico 
Administrativos em Educação 
ou Docente do IFRS. 

● Estar lotado no Campus 

Bento Gonçalves. 
● Ter disponibilidade para 

atuar remotamente por 8 
(oito) 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 8 
(oito) horas semanais, de 2ª 
a 6ª feira, no Campus de 
lotação do servidor, no 
retorno das atividades 

presenciais. 

Trabalho 
remoto 
(enquanto as 

atividades 
presenciais 
estiverem 
suspensas) ou 
no Campus de 
lotação do 

servidor 

R$ 
1.000,00 
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Coordenador 
de Curso 

1 Canoas Operador de 
Computador 

Técnico 
Administrativo 

em Educação 

ou Docente do 
IFRS 

8 (oito) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, 

ocupante de cargo Técnico 

Administrativos em Educação 
ou Docente do IFRS. 

● Estar lotado no Campus 
Canoas. 

● Ter disponibilidade para 

atuar remotamente por 8 

(oito) 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 8 
(oito) horas semanais, de 2ª 

a 6ª feira, no Campus de 
lotação do servidor, no 

retorno das atividades 
presenciais. 

Trabalho 
remoto 

(enquanto as 

atividades 
presenciais 
estiverem 
suspensas) ou 

no Campus de 
lotação do 
servidor 

R$ 
1.000,00 
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Coordenador 
de Curso 

1 Canoas Assistente 
Administrativo 

Técnico 
Administrativo 

em Educação 

ou Docente do 
IFRS 

8 (oito) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, 

ocupante de cargo Técnico 

Administrativos em Educação 
ou Docente do IFRS. 

● Estar lotado no Campus 
Canoas. 

● Ter disponibilidade para 

atuar remotamente por 8 

(oito) 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 8 
(oito) horas semanais, de 2ª 

a 6ª feira, no Campus de 
lotação do servidor, no 

retorno das atividades 
presenciais. 

Trabalho 
remoto 

(enquanto as 

atividades 
presenciais 
estiverem 
suspensas) ou 

no Campus de 
lotação do 
servidor 

R$ 
1.000,00 
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Coordenador 
de Curso 

1 Farroupil
ha 

Eletricista 
Industrial 

Técnico 
Administrativo 

em Educação 

ou Docente do 
IFRS 

8 (oito) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, 

ocupante de cargo Técnico 

Administrativos em Educação 
ou Docente do IFRS. 

● Estar lotado no Campus 
Farroupilha. 

● Ter disponibilidade para 

atuar remotamente por 8 

(oito) 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 8 
(oito) horas semanais, de 2ª 

a 6ª feira, no Campus de 
lotação do servidor, no 

retorno das atividades 
presenciais. 

Trabalho 
remoto 

(enquanto as 

atividades 
presenciais 
estiverem 
suspensas) ou 

no Campus de 
lotação do 
servidor 

R$ 
1.000,00 
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Coordenador 
de Curso 

1 Ibirubá Eletricista 
Instalador 

Predial de 

Baixa Tensão 

Técnico 
Administrativo 

em Educação 

ou Docente do 
IFRS 

8 (oito) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, 

ocupante de cargo Técnico 

Administrativos em Educação 
ou Docente do IFRS. 

● Estar lotado no Campus 
Ibirubá. 

● Ter disponibilidade para 

atuar remotamente por 8 

(oito) 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 8 
(oito) horas semanais, de 2ª 

a 6ª feira, no Campus de 
lotação do servidor, no 

retorno das atividades 
presenciais. 

Trabalho 
remoto 

(enquanto as 

atividades 
presenciais 
estiverem 
suspensas) ou 

no Campus de 
lotação do 
servidor 

R$ 
1.000,00 
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Coordenador 
de Curso 

1 Ibirubá Soldador de 
Estruturas e 
Tubulação no 
Processo 
MIG/MAG* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Retificado em 
25/05/2021 

Técnico 
Administrativo 

em Educação 

ou Docente do 
IFRS 

8 (oito) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, 

ocupante de cargo Técnico 

Administrativos em Educação 
ou Docente do IFRS. 

● Estar lotado no Campus 
Ibirubá. 

● Ter disponibilidade para 

atuar remotamente por 8 

(oito) 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 8 
(oito) horas semanais, de 2ª 

a 6ª feira, no Campus de 
lotação do servidor, no 

retorno das atividades 
presenciais. 

Trabalho 
remoto 

(enquanto as 

atividades 
presenciais 
estiverem 
suspensas) ou 

no Campus de 
lotação do 
servidor 

R$ 
1.000,00 
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Coordenador 
de Curso 

1 Osório Operador de 
Computador 

Técnico 
Administrativo 

em Educação 

ou Docente do 
IFRS 

8 (oito) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, 

ocupante de cargo Técnico 

Administrativos em Educação 
ou Docente do IFRS. 

● Estar lotado no Campus 
Osório. 

● Ter disponibilidade para 

atuar remotamente por 8 

(oito) 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 8 
(oito) horas semanais, de 2ª 

a 6ª feira, no Campus de 
lotação do servidor, no 

retorno das atividades 
presenciais. 

Trabalho 
remoto 

(enquanto as 

atividades 
presenciais 
estiverem 
suspensas) ou 

no Campus de 
lotação do 
servidor 

R$ 
1.000,00 
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Coordenador 
de Curso 

1 Restinga Agente 
Cultural 

Técnico 
Administrativo 

em Educação 

ou Docente do 
IFRS 

8 (oito) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, 

ocupante de cargo Técnico 

Administrativos em Educação 
ou Docente do IFRS. 

● Estar lotado no Campus 
Restinga. 

● Ter disponibilidade para 

atuar remotamente por 8 

(oito) 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 8 
(oito) horas semanais, de 2ª 

a 6ª feira, no Campus de 
lotação do servidor, no 

retorno das atividades 
presenciais. 

Trabalho 
remoto 

(enquanto as 

atividades 
presenciais 
estiverem 
suspensas) ou 

no Campus de 
lotação do 
servidor 

R$ 
1.000,00 
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Coordenador 
de Curso 

1 Restinga Operador de 
Computador 

Técnico 
Administrativo 

em Educação 

ou Docente do 
IFRS 

8 (oito) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, 

ocupante de cargo Técnico 

Administrativos em Educação 
ou Docente do IFRS. 

● Estar lotado no Campus 
Restinga. 

● Ter disponibilidade para 

atuar remotamente por 8 

(oito) 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 8 
(oito) horas semanais, de 2ª 

a 6ª feira, no Campus de 
lotação do servidor, no 

retorno das atividades 
presenciais. 

Trabalho 
remoto 

(enquanto as 

atividades 
presenciais 
estiverem 
suspensas) ou 

no Campus de 
lotação do 
servidor 

R$ 
1.000,00 
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Coordenador 
de Curso 

1 Rolante Auxiliar de 
Agropecuária 

Técnico 
Administrativo 

em Educação 

ou Docente do 
IFRS 

8 (oito) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, 

ocupante de cargo Técnico 

Administrativos em Educação 
ou Docente do IFRS. 

● Estar lotado no Campus 
Rolante. 

● Ter disponibilidade para 

atuar remotamente por 8 

(oito) 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 8 
(oito) horas semanais, de 2ª 

a 6ª feira, no Campus de 
lotação do servidor, no 

retorno das atividades 
presenciais. 

Trabalho 
remoto 

(enquanto as 

atividades 
presenciais 
estiverem 
suspensas) ou 

no Campus de 
lotação do 
servidor 

R$ 
1.000,00 
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Coordenador 
de Curso 

1 Vacaria Operador de 
Computador 

Técnico 
Administrativo 

em Educação 

ou Docente do 
IFRS 

8 (oito) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, 

ocupante de cargo Técnico 

Administrativos em Educação 
ou Docente do IFRS. 

● Estar lotado no Campus 
Vacaria. 

● Ter disponibilidade para 

atuar remotamente por 8 

(oito) 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 8 
(oito) horas semanais, de 2ª 

a 6ª feira, no Campus de 
lotação do servidor, no 

retorno das atividades 
presenciais. 

Trabalho 
remoto 

(enquanto as 

atividades 
presenciais 
estiverem 
suspensas) ou 

no Campus de 
lotação do 
servidor 

R$ 
1.000,00 
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Coordenador 
de Curso 

1 Viamão Agente de 
Desenvolvimen

to 

Cooperativista 

Técnico 
Administrativo 

em Educação 

ou Docente do 
IFRS 

8 (oito) 
horas 

● Ser servidor do IFRS, 

ocupante de cargo Técnico 

Administrativos em Educação 
ou Docente do IFRS. 

● Estar lotado no Campus 
Viamão. 

● Ter disponibilidade para 

atuar remotamente por 8 

(oito) 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 8 
(oito) horas semanais, de 2ª 

a 6ª feira, no Campus de 
lotação do servidor, no 

retorno das atividades 
presenciais. 

Trabalho 
remoto 

(enquanto as 

atividades 
presenciais 
estiverem 
suspensas) ou 

no Campus de 
lotação do 
servidor 

R$ 
1.000,00 

 


