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EDITAL IFRS Nº 127/2022

SELEÇÃO COMPLEMENTAR DE BOLSISTAS PARA O PROJETO APRENDA MAIS

Convocação dos Aprovados

Estão convocados os candidatos aprovados listados abaixo para a confirmação no

interesse da vaga:

Tradutor de Libras:

● Daiana San Martins Goulart

Design Educacional Sênior:

● Tainá dos Santos Guatimosim

● Leonardo Camargo Tiburski

● Kalel Brites de Menezes

● Rogério Andrei Ribeiro Mesquita

Design Educacional Júnior:

● Daniela Bratz Wartha

● Júlia da Silva Rosa

● Amanda Moretto Rebelatto

● Hélen Marchesini

Conforme os itens 7.23, o candidato deve manifestar a confirmação do interesse da

vaga, preencher o formulário da fundação de apoio (disponível em FormularioFaurgs.doc) e

enviar a documentação complementar para o e-mail proen.ead@ifrs.edu.br:

1. Formulário Faurgs

2. RG /CPF

3. Comprovante de residência

4. PIS

5. Em caso de ter vínculo empregatício, declaração da empresa / chefia

informando os horários de trabalho realizados pelo bolsista.

a. Em caso de servidor do IFRS:

i. autorização de participação no projeto aprovado no Conselho de

ii. Campus ou Conselho Superior.

iii. Cópia do contracheque do último mês.

b. Em caso de estudante do IFRS:

https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/FormularioFaurgs.doc
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/FormularioFaurgs.doc
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i. declaração do coordenador de curso informando horários das

aulas.

ii. Atestado de matrícula atualizado.

6. Comprovante de conta corrente própria no Banco do Brasil, constando o

nome do candidato, número da agência e número da conta corrente (em caso

do cartão não conter os dados de identificação, o candidato deve enviar

comprovante complementar com os dados bancários em um único arquivo),

em atendimento ao Ofício Circular Faurgs 06/2022 - Retificação II em

04/05/2022.

● Para confirmar interesse encaminhar toda a documentação solicitada até às 12 horas

do dia 28/11/2022.


