
SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS PARA ATUAR EM PROJETO DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

O iTec/FURG-EMBRAPII torna pública aos acadêmicos dos cursos da
Universidade Federal do Rio Grande, a seleção para 04 (quatro) vagas de bolsa
remunerada – 20 horas semanais e 01 (uma) vaga para bolsa para mestrando
remunerada – 20 horas semanais conforme segue:

1.  DAS VAGAS
GRADUAÇÃO
Vaga nº 1 a 4:

- Carga horária: 20 horas semanais (4 horas diárias);
- Turno de trabalho: disponibilidade de horário manhã ou tarde;
- Valor da bolsa: R$ 500,00;
- Área de Atuação: Projeto de Inovação Tecnológica - Refinaria 4.0

MESTRADO
Vaga nº 5:

- Carga horária: 20 horas semanais (4 horas diárias);
- Turno de trabalho: disponibilidade de horário manhã ou tarde;
- Valor da bolsa: R$ 1.500,00;
- Área de Atuação: Projeto de Inovação Tecnológica - Refinaria 4.0

2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS

Os requisitos mínimos para as vagas são:

● estar regularmente matriculado e frequente num dos cursos da
FURG  a seguir:  Engenharia de Automação, Engenharia de
Computação ou Sistemas de Informação, para bolsistas de
graduação;

● estar regularmente matriculado e frequente num  dos cursos da
FURG  a seguir:  Mestrado em Engenharia de Computação ou
Mestrado em Modelagem computacional, para a vaga de bolsa para
mestrando;



● não estar vinculado a quaisquer outra bolsa estudantil na FAURG;
● possuir habilidades para trabalho em equipe;
● possuir habilidades na área da vaga;
● disponibilidade de horário conforme descrição da vaga;
● conhecimento de programação em qualquer linguagem. 

3.  CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA DESEJÁVEL

● Python;
● Desenvolvimento Web;
● Programação avançada;
● Projetos de Software.

4. DAS INSCRIÇÕES

Os interessados deverão enviar o currículo para o endereço eletrônico
selecaoitec.refinaria@furg.br com o assunto “Seleção de bolsista Projeto
Refinaria 4.0”, anexar o currículo e o comprovante de matrícula. As inscrições
serão realizadas exclusivamente por e-mail.

O prazo para as inscrições será de 12 a 18 de março de 2021.

5. DA SELEÇÃO E DO RESULTADO
A seleção será baseada na análise do currículo, no histórico  escolar  e  na
entrevista.
Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes divulgados na
página do iTec/FURG-EMBRAPII no dia 22 de março de 2021.
As entrevistas serão realizadas entre os dias 23 a 25 de março de 2021 por Web
conferência a ser agendada por e-mail.
O resultado final será divulgado no dia 26 de março de 2021 na página do
iTec/FURG-EMBRAPII (https://www.itecfurg.org/).
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6. CRONOGRAMA

12 a 18/03 Inscrições

22/03 Divulgação dos selecionados para a
entrevista

23/03 a 25/03 Realização de entrevistas

26/03 Resultado final

Em caso de dúvidas, entrar em contato através do endereço eletrônico
lucianoribeiro@furg.br

*Os bolsistas atuarão no âmbito do projeto FAURG nº 886.

Rio Grande, 12 de março de 2021.

Prof. Dr. LUCIANO MACIEL RIBEIRO
Coordenador do Projeto nº 886
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