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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 014, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015. 
 

O Diretor Geral do IFRS - Câmpus Porto Alegre, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Portaria nº 14, de 07 de janeiro de 2013, torna pública a 
RETIFICAÇÃO do Edital nº 76, de 05 de outubro de 2015, nos seguintes termos: 

 
 

ONDE SE LÊ: 
(...) 
 
3.2 A bolsa terá início em 20 de outubro de 2015 e duração máxima até 29 de fevereiro 
de 2016. 
 
(...) 
 
8.1 São etapas previstas para a seleção de bolsista e início das atividades do candidato 
selecionado: 
 

Etapas Data Responsável 
Publicação do edital para seleção de 
bolsista de pesquisa 05/10/2015 DPI 

Período de inscrição dos candidatos à 
bolsa junto ao coordenador do projeto 

05/10/2015 a 
09/10/2015 Candidatos à bolsa 

Seleção de bolsista 13/10/2015 Coordenador do 
projeto de pesquisa 

Envio à DPI, por e-mail 
(dpi@poa.ifrs.edu.br), do resultado 
parcial da seleção de bolsista 

13/10/2015 Coordenador do 
projeto de pesquisa 

Divulgação no site do câmpus do 
resultado parcial da seleção de bolsista 14/10/2015 DPI 

Submissão de recursos – os quais 
devem ser encaminhados aos 
coordenadores dos projetos – relativos 
ao resultado parcial da seleção de 
bolsista 

Até 12h de  
15/10/2015 

Candidatos à bolsa 
(opcional) 

Análise dos recursos e envio à DPI, por 
e-mail (dpi@poa.ifrs.edu.br), do 
resultado final da seleção de bolsista 

15/10/2015 Coordenador do 
projeto de pesquisa 

Divulgação no site do câmpus do 
resultado final do processo de seleção 
de bolsista 

16/10/2015 DPI 
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Indicação do bolsista para o projeto de 
pesquisa, por meio da entrega do 
Anexo IV do Edital PROPI 010/2013 na 
DPI (sala 826) 

19/10/2015 
Coordenador do 
projeto de pesquisa ou 
bolsista selecionado 

Início das atividades do bolsista 20/10/2015 Bolsista 

Entrega do relatório final De 22/02/2016 
a 29/02/2016 

Coordenador do 
projeto de pesquisa 
e/ou bolsista 

 
(...) 
 
 

LEIA-SE: 
(...) 
 
3.2 A bolsa terá início em 03 de novembro de 2015 e duração máxima até 29 de 
fevereiro de 2016 
 
(...) 
 
8.1 São etapas previstas para a seleção de bolsista e início das atividades do candidato 
selecionado: 
 

Etapas Data Responsável 
Publicação do edital para seleção de 
bolsista de pesquisa 05/10/2015 DPI 

Período de inscrição dos candidatos à 
bolsa junto ao coordenador do projeto 

05/10/2015 a 
09/10/2015 Candidatos à bolsa 

Seleção de bolsista 13/10/2015 a 
16/10/2015 

Coordenador do 
projeto de pesquisa 

Envio à DPI, por e-mail 
(dpi@poa.ifrs.edu.br), do resultado 
parcial da seleção de bolsista 

19/10/2015 Coordenador do 
projeto de pesquisa 

Divulgação no site do câmpus do 
resultado parcial da seleção de bolsista 20/10/2015 DPI 

Submissão de recursos – os quais 
devem ser encaminhados aos 
coordenadores dos projetos – relativos 
ao resultado parcial da seleção de 
bolsista 

Até 12h de  
21/10/2015 

Candidatos à bolsa 
(opcional) 

Análise dos recursos e envio à DPI, 
por e-mail (dpi@poa.ifrs.edu.br), do 
resultado final da seleção de bolsista 

22/10/2015 Coordenador do 
projeto de pesquisa 

Divulgação no site do câmpus do 
resultado final do processo de seleção 
de bolsista 

23/10/2015 DPI 

Indicação do bolsista para o projeto de 
pesquisa, por meio da entrega do 
Anexo IV do Edital PROPI 010/2013 na 

26/10/2015 
Coordenador do 
projeto de pesquisa ou 
bolsista selecionado 
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DPI (sala 826) 
Início das atividades do bolsista 03/11/2015 Bolsista 

Entrega do relatório final De 22/02/2016 
a 29/02/2016 

Coordenador do 
projeto de pesquisa 
e/ou bolsista 

 
 
(...) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAULO ROBERTO SANGOI* 
Diretor-Geral 

IFRS – Câmpus Porto Alegre 
Portaria 14/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* A via original assinada encontra-se na Chefia de Gabinete, disponível para consulta. 


