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RETIFICAÇÃO Nº 02  

 
EDITAL CAMPUS PORTO ALEGRE Nº 016, DE 01 DE ABRIL DE 2019 

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E/OU TECNOLÓGICA DO CAMPUS PORTO 
ALEGRE 

 
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS PORTO ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria IFRS nº 316, de 23/02/2016, publicada no DOU, de 24/02/2016, seção 
2, p. 24, e de acordo com as disposições legais, torna pública a Retificação nº 02 do Edital Nº 
16/2019.   
 
No Item 2 DO QUANTITATIVO DE BOLSAS 
 
ONDE SE LÊ: 

2.1 A distribuição e os pré-requisitos das vagas para os bolsistas de pesquisa das modalidades 
BICTES ou BICET encontram-se a seguir: 

Título do projeto Coordenador 
Modalidade / 
Quantidade 

de bolsas 

Carga 
horária 

Óleos essenciais de diferentes 
espécies nativas do gênero Eugenia: 
composição química e estudo das 
propriedades antineoplásicas em 
células humanas de câncer de 
mama 

Alessandra Nejar Bruno BICET - 01 16h 

(...) (...) (...) (...) 

Avaliação dos efeitos de óleos 
essenciais oriundos de espécies do 
gênero Piper em células humanas 
de câncer cervical  (Alessandra 
Nejar Bruno) 

Alessandra Nejar Bruno BICET - 01 16h 

Saberes e Sabores: cooperação e 
confrontação entre os saberes 
investidos e os saberes constituídos 
na Atividade de Trabalho. 

Clúvio Buenno Soares 
Terceiro 

BICET - 01 08h 

(...) (...) (...) (...) 

Elaboração de Trilha Interpretativa 
Virtual para a Reserva Biológica do 

Celson Roberto do Canto e 
Silva 

BICTES  - 01 12h* 
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Lami José Lutzenberger 

(...) (...) (...) (...) 

 

LEIA-SE: 

2.1 A distribuição e os pré-requisitos das vagas para os bolsistas de pesquisa das modalidades 
BICTES ou BICET encontram-se a seguir: 

Título do projeto Coordenador 
Modalidade / 
Quantidade 

de bolsas 

Carga 
horária 

Óleos essenciais de diferentes 
espécies nativas do gênero Eugenia: 
composição química e estudo das 
propriedades antineoplásicas em 
células humanas de câncer de 
mama  

  Alessandra Nejar Bruno 
sem cota de 
bolsa 

-- 

Pesquisa in vitro do potencial 
antineoplásico do óleo essencial de 
Psidium salutare em células de 
câncer cervical humano  

    Alessandra  Nejar Bruno 
 

BICET - 01 16h 

Avaliação dos efeitos de óleos 
essenciais oriundos de espécies do 
gênero Piper em células humanas 
de câncer cervical  (Alessandra 
Nejar Bruno) 

    Alessandra  Nejar Bruno 
sem cota de 
bolsa 

-- 

Obtenção de extratos de Physalis 

angulata utilizando líquido 
pressurizado e ultrassom e análise 
de seu potencial antitumoral 

   Alessandra Nejar Bruno BICET - 01 16h 

Saberes e Sabores: cooperação e 
confrontação entre os saberes 
investidos e os saberes constituídos 
na Atividade de Trabalho.  

Clúvio Buenno Soares 
Terceiro 
  
 

BICET - 01 08h 

(...) (...) (...) (...) 

Elaboração de Trilha Interpretativa 
Virtual para a Reserva Biológica do 
Lami José Lutzenberger  

Celson Roberto do Canto e 
Silva 
 

BICTES  - 01 12h 

Estudo de Indicadores sociais para o 
monitoramento do impacto da 
visitação nas trilhas no Parque 
Natural Morro do Osso 

Celson Roberto do Canto e 
Silva 
 

BICTES  - 01 12h 

Extração de ouro e cobre de e-lixo Regina Felisberto BICET - 01 08h 

O Perfil do aluno do IFRS Campus 
Porto Alegre   

Helen Scorsatto Ortiz BICET- 01 08h 

 (...) (...) (...) (...) 
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No item 3. DO CRONOGRAMA, 
 

ONDE SE LÊ: 

Etapas Data Responsável 

(...) (...) (...) 

Período de inscrição dos candidatos às bolsas junto 
aos coordenadores dos projetos. 

De 03/04/2019 
a 10/04/2019 

Candidatos às 
bolsas 

Seleção dos bolsistas. 
11 e 

12/04/2019 
Coordenador do 

projeto 

Envio à DPPI, para o e-mail dpi@poa.ifrs.edu.br, do 
resultado parcial da seleção de bolsistas. 

Até às 10h de 
15/04/2019   

Coordenador do 
projeto 

Divulgação no site do Campus do resultado parcial 
da seleção de bolsistas. 

16/04/2019  DPPI 

Submissão dos recursos – os quais devem ser 
encaminhados aos coordenadores dos projetos – 
relativos aos resultados parciais da seleção de 
bolsistas. 

Até às 12h de 
17/04/2019   

Candidatos às 
bolsas 

Análise dos recursos e envio à DPPI, para o e-mail 
dpi@poa.ifrs.edu.br, do resultado final da seleção 
de bolsistas. 

Até às 12h 
18/04/2019  

Coordenador do 
projeto 

Divulgação no site do Campus do resultado final da 
seleção de bolsistas. 

18/04/2019  DPPI 

Indicação e entrega da documentação do(s) 
bolsista(s) para o(s) projeto(s) de pesquisa, para o 
email dpi@poa.ifrs.edu.br. 

Até 24/04/2019  
Coordenador do 

projeto 

Início das atividades do(s) bolsista(s). 02/05/2019 Bolsista 

Prazo de entrega do(s) relatório(s) final(is) do(s) 
bolsista(s) via e-mail  em PDF (com assinaturas) 
para dpi@poa.ifrs.edu.br. 

Até 28/02/2020 
Bolsista ou 

Coordenador do 
projeto 

 

LEIA-SE: 

Etapas Data Responsável 

(...) (...) (...) 

Período de inscrição dos candidatos às bolsas junto 
aos coordenadores dos projetos. 

De 03/04/2019 
a 12/04/2019 

Candidatos às 
bolsas 

Seleção dos bolsistas. 
15 e 

16/04/2019 
Coordenador do 

projeto 

Envio à DPPI, para o e-mail dpi@poa.ifrs.edu.br, do 
resultado parcial da seleção de bolsistas. 

Até às 10h de 
17/04/2019   

Coordenador do 
projeto 

Divulgação no site do Campus do resultado parcial 
da seleção de bolsistas. 

18/04/2019  DPPI 

Submissão dos recursos – os quais devem ser 
encaminhados aos coordenadores dos projetos – 
relativos aos resultados parciais da seleção de 
bolsistas. 

Até às 12h de 
22/04/2019   

Candidatos às 
bolsas 

Análise dos recursos e envio à DPPI, para o e-mail Até às 12h Coordenador do 
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dpi@poa.ifrs.edu.br, do resultado final da seleção 
de bolsistas. 

23/04/2019  projeto 

Divulgação no site do Campus do resultado final da 
seleção de bolsistas. 

24/04/2019  DPPI 

Indicação e entrega da documentação do(s) 
bolsista(s) para o(s) projeto(s) de pesquisa, para o 
email dpi@poa.ifrs.edu.br. 

Até 25/04/2019  
Coordenador do 

projeto 

(...) (...) (...) 

 

No item 6 6. DA SELEÇÃO 

 

ONDE SE LÊ: 

(...) 

6.2 Os pré-requisitos e formas de seleção das bolsas, nas modalidades BICTES e/ou BICET, 

encontram-se a seguir:  

Título do projeto Pré-requisito 
Formas de 

seleção 
Contato para inscrição 

Óleos essenciais de 
diferentes espécies nativas 
do gênero Eugenia: 
composição química e 
estudo das propriedades 
antineoplásicas em células 
humanas de câncer de 
mama  

Ter concluído o 
primeiro semestre do 
Curso Técnico em 
Biotecnologia; 
- Conhecimento prévio 
e bom aproveitamento 
em Biologia Celular e 
Bioquímica; 
- Prática no preparo e 
cálculo de soluções; 
- Disponibilidade de 
horário 

Entrevista; 

Análise do 

currículo 

Alessandra Nejar Bruno 

(alessandra.bruno@po

a.ifrs.edu.br) 

(...) (...) (...) (...) 

Avaliação dos efeitos de 
óleos essenciais oriundos 
de espécies do gênero 
Piper em células humanas 
de câncer cervical  
(Alessandra Nejar Bruno) 

Ter concluído o 
primeiro semestre do 
Curso Técnico em 
Biotecnologia; 
- Conhecimento prévio 
e bom aproveitamento 
em Biologia Celular e 
Bioquímica; 
- Prática no preparo e 
cálculo de soluções; 
- Disponibilidade de 
horário 
 

Entrevista; 

Análise do 

currículo  

Alessandra Nejar 

Bruno 

(alessandra.bruno@po

a.ifrs.edu.br) 
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(...) (...) (...) (...) 

 

LEIA-SE: 

(...) 

6.2 Os pré-requisitos e formas de seleção das bolsas, nas modalidades BICTES e/ou BICET, 

encontram-se a seguir:  

Título do projeto Pré-requisito 
Formas de 

seleção 

Contato para 

inscrição 

Óleos essenciais de 
diferentes espécies nativas 
do gênero Eugenia: 
composição química e 
estudo das propriedades 
antineoplásicas em células 
humanas de câncer de 
mama  

- 
sem cota de 

bolsa 
- 

(...) (...) (...) (...) 

Avaliação dos efeitos de 
óleos essenciais oriundos 
de espécies do gênero 
Piper em células humanas 
de câncer cervical  
(Alessandra Nejar Bruno) 

- 
sem cota de 

bolsa 
- 

(...) (...) (...) (...) 

Estudo de Indicadores 
sociais para o 
monitoramento do impacto 
da visitação nas trilhas no 
Parque Natural Morro do 
Osso 

Estudante do  

curso de  Tecnologia 

em  Gestão 

Ambiental,  a partir 

do 2º (segundo) 

semestre  

Análise do  

currículo  

lattes  

e entrevista.            

Celson Roberto do 
Canto e Silva 
(celson.silva@poa.ifrs

.edu.br) 

(...) (...) (...) (...) 

Extração de ouro e cobre 
de e-lixo 

Ter experiência 
mínima na área do 
projeto.  Estar 
cursando no 
mínimo o 2o 
semestre do curso 
técnico em Química. 

Entrevista, 

análise do 

currículo 

Regina Felisberto 
(regina.felisberto@p
oa.ifrs.edu.br) 

O Perfil do aluno do IFRS 
Campus Porto Alegre   

Estudante 
matriculado em 

Avaliação escrita 
(eliminatória) e 

Helen Scorsatto Ortiz 
(helen.ortiz@poa.ifrs.
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curso técnico do 
IFRS campus 
Porto Alegre, ter 
conhecimentos 
básicos de Word, 
Excel, PowerPoint e 
Estatística. 
Ter desenvoltura 
para lidar com 
público. 
 

Entrevista 
(classificatória). 
 

edu.br) 

(...) (...) (...) (...) 

 

Porto Alegre, 09 de abril de 2019. 

 
 
 

MARCELO AUGUSTO RAUH SCHMITT 
Diretor Geral do Campus Porto Alegre 

 


