PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE PESQUISA
O projeto de pesquisa TECELÃS DE HISTÓRIAS: transformar o local valorizando
o saber popular de mulheres a partir da inovação e do empreendedorismo
social selecionado mediante Edital Propesp – Nº 06/2020 torna público a seleção
de Bolsista de Iniciação Científica, categoria BIC (Bolsa de Iniciação Científica) IFSul.
Período de inscrição: de 22 a 24 de junho de 2020.
Descrição da Vaga:
- Atuar em processos administrativos de suporte ao projeto de pesquisa;
- Ampliar a revisão da literatura do projeto;
- Coletar, organizar, tabular e elaborar, conjuntamente com a equipe executora do
projeto, os dados da pesquisa e a produção de relatórios.
Valor: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.
Formação: Ensino Médio Integrado em andamento.
Cursos: Cursando o 3º ano dos cursos do ensino Médio Integrados do IFSul – câmpus
Sapucaia do Sul (Informática, Plástico e Eventos) ou 5º Semestre do curso Técnico em
Administração - modalidade PROEJA.
Carga Horária: 12 horas semanais (Turno: inverso àquele em que o(a) bolsista(a) está
matriculado(a).
Vagas: 1 vaga.
Requisitos:
a) Ser discente regularmente matriculado(a) no IFSul;
b) Ter seu currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes;
c) Não possuir vínculo empregatício e dedicar-se às atividades acadêmicas e de
pesquisa;
d) Não acumular bolsas de outros Programas de agências de fomento, do próprio
IFSul ou de outras instituições, salvo os casos de bolsas de assistência estudantil;
e) Não acumular bolsas de estágio curricular não obrigatório (remunerado);
f) Ter domínio do pacote office (Word, PowerPoint e Excel);
g) Possuir conta corrente bancária em seu nome.
OBS: Desejável conhecimento de projetos de pesquisa, interesse em realizar projeto de
conclusão de curso ou desenvolver projeto de pesquisa na disciplina de Pesquisa
Aplicada (sociologia, estatística e português) no tema de empreendedorismo social.
As entrevistas serão realizadas na sexta-feira (26/06/2020) a partir das 14:00 horas.
Os(as) interessados(as) deverão enviar um breve currículo que enfatize os requisitos
solicitados para a vaga. Os currículos devem ser enviados até 18 horas da quarta-feira
(24/06/2020) para o email dcollatto@sapucaia.ifsul.edu.br com nome completo, curso e
ano/semestre e um currículo simples.

Em caso do recebimento de mais de 10 inscrições, haverá uma seleção prévia de até
10(dez) candidatos para entrevista. O horário e local das entrevistas será divulgado no
site do IFSul - câmpus Sapucaia do Sul no dia 29/06/2020.
O projeto de pesquisa iniciará no dia 01 de agosto de 2020 e será concluído até
31/07/2021. Ele será realizado nas dependências do IFSul, câmpus Sapucaia do Sul e/ou
remotamente no caso da suspensão das aulas presenciais.

Dalila Cisco Collatto
Coordenadora do Projeto de Pesquisa

