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RESULTADO FINAL EDITAL DE VAGA DE BOLSA REMUNERADA 

Edital 003/2020 - PROPESP 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESP, através da Diretoria de            

Inovação Tecnológica – DIT, torna público o resultado final do edital de seleção de vaga de                

bolsa remunerada: 

Candidato selecionado 

Leonardo da Silva Lima 

 
A coordenação de empreendedorismo e incubação de empresas entrará em contato            

com o candidato selecionado, através de e-mail, para solicitar os documentos faltantes para a              
efetivação do contrato de bolsa. Ressaltando que devem ser cumpridas todas as normas gerais              
estipuladas em edital, conforme seguem: 
 

a) O valor da bolsa será de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, que serão               
depositados em conta corrente do (a) aluno (a), no Banco do Brasil (banco 001),              
conforme exigência constante no ofício circular 004/2017 da FAURG, referente às           
atividades desenvolvidas. A abertura da conta corrente deverá ser providenciada pelo           
aluno, caso não a possua; 

b) O período de vigência da bolsa será do dia 01 de outubro de 2020 até 31 de                  
dezembro de 2020, podendo ser interrompida por solicitação do coordenador do           
projeto e/ou do(a) aluno(a) bolsista; 

c) O (A) bolsista exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a FURG             
em regime de 20 (vinte) horas semanais, em sua maioria, na modalidade virtual, tendo              
em vista a suspensão das atividades presenciais na FURG devido à pandemia do             
COVID-19, por isso é necessário que o (a) bolsista tenha condições de participar de              
videoconferências; 

d) O (A) bolsista deve demonstrar que essas atividades não coincidam com suas            
atividades acadêmicas regulares. 

 
As dúvidas e/ou omissões acerca do presente Edital podem ser sanadas através de             

email para innovatio@furg.br. 
 
 

Rio Grande, 1° de outubro de 2020. 
 
 
 

___________________________________________ 
Dr. Aléssio Almada da Costa 

Coordenador de Empreendedorismo e Incubação de Empresas 

mailto:dit.empreendedorismo@furg.br
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___________________________________________ 
Dr. Eduardo Resende Secchi 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
 
 
 
 

(A VIA ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADA) 


