
       
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Edital 07/2020 

 

Seleção de Analista Administrativo e Gerente de Projetos - Contrato 022/2020 

 

O coordenador adjunto da Agência Zetta (Agência Ufla de Inovação, Geotecnologia e 

Sistemas Inteligentes), no uso de suas atribuições, torna público que estarão abertas as 

inscrições para seleção de candidatos as vagas de Analista Administrativo e Gerente de 

Projetos para prestação de serviços no contrato 022/2020, pelas condições estabelecidas 

neste Edital. 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A Agência UFLA de Inovação, Geotecnologia e Sistemas Inteligentes oferecerá 5 (cinco) 

vagas para contratação em Regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) conforme 

disposto no quadro abaixo: 

Posição Nº de Vagas 

Analista Administrativo 1 

Gerente de Projetos 4 

 

1.1- Analista Administrativo 

Descritivo da Vaga: 

O profissional selecionado será responsável por executar as atividades de assessoramento e 

gerenciamento de informações a partir da legislação pertinente a instituição, auxiliando na 

execução de tarefas administrativas, bem como auxiliar no processo de desenvolvimento do 

projeto, desenvolvendo planilhas, controlando e conferindo documentos diversos. 

Responsabilidades: 

- Acompanhar processos administrativos; 

- Auxiliar o líder imediato em suas atividades rotineiras; 

- Tratar de documentos variados; 

- Preencher documentos; 

- Preparar relatórios, formulários e planilhas; 

- Atender clientes do projeto; 



       
 
 
 

 
 
 
 
 

 

- Realizar outras atividades conforme solicitação do líder imediato. 

Requisitos: 

- Experiência como Assistente / Analista Administrativo; 

- Superior completo em Administração, Administração Pública, Processos Gerenciais ou 

áreas afins; 

- Domínio de informática (Excel, PowerPoint, Internet, Drives e etc); 

- Diferencial: Mestrado ou MBA na área administrativa. 

 

1.2- Gerente de Projetos 

Descritivo da Vaga: 

Os profissionais selecionados serão responsáveis por responder pelos processos de iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento/controle e encerramento dos projetos, bem como 

gestão dos envolvidos no processo. 

Responsabilidades: 

- Gerenciar a integração, escopo, tempo, qualidade, pessoas e comunicações entre as partes 

interessadas, à nível de contratos e projetos; 

- Gerenciar custos e riscos à nível de contratos e projetos; 

- Gerenciar aquisições e terceirizações, monitorando e controlando margem, qualidade, 

planejamento e negociação com os mesmos; 

- Responsabilizar-se pela elaboração, validação e arquivamento dos artefatos e documentos 

de gerenciamento de seus projetos bem como a formalização junto ao cliente; 

- Responsabilizar-se pela elaboração, validação junto à equipe, formalização, atualização, 

monitoramento e controle dos cronogramas de seus projetos; 

- Gerenciar os processos de contagens indicadas, estimadas e detalhadas das atividades; 

- Gerenciar os custos relacionados aos projetos e equipes, a fim de garantir a viabilidade 

econômica; 

- Gerenciar as Ordens de Serviços relacionadas a seus projetos em todo o ciclo de vida, 

atendendo as demandas; 

- Autorizar a emissão de nota fiscal relacionadas às Ordens de Serviços de seus projetos para 

faturamento; 

- Participar de reuniões com os clientes, a fim de garantir os resultados contratuais, alinhando 

a metodologia, cronograma e atividades; 



       
 
 
 

 
 
 
 
 

 

- Gerenciar o controle de banco de horas e férias dos colaboradores relacionados aos seus 

projetos, definindo com antecedência prazos e preparando para ausências e substituições; 

- Gerir prazos de entregas, orientados por documentos. 

- Reportar informações dos projetos à coordenação a fim de subsidiar a tomada de decisões 

estratégicas; 

- Decidir por admissões, demissões, punições à colaboradores sob sua gestão; 

- Decidir por alterações de cargos e salários à colaboradores sob sua gestão, seguindo os 

princípios definidos no plano de carreira; 

- Gerir a equipe de trabalho, prestando apoio, fornecendo feedbacks e contribuindo para o 

seu desenvolvimento e performance; 

- Assegurar o cumprimento por parte dos colaboradores das normas e procedimentos da 

Instituição, coordenando e orientando as atividades de sua área de atuação; 

- Compartilhar feedbacks e estratégias, gerais e específicas da instituição, fomentando uma 

gestão sustentável e transparente; 

- Apoiar gestão de crises em clientes e contratos, com apoio da diretoria; 

- Planejar de forma estratégica sua tribo para o ano, apresentando objetivos, remodelagem 

de tribo e produtos, de forma a maximizar o resultado da organização; 

- Criar relacionamentos saudáveis com clientes estratégicos existentes, que inspirem 

confiança e fomentem aumento da parceria já existente; 

- Analisar os processos inerentes à sua área, propondo e implantando melhorias para a 

maximização dos resultados; 

- Executar outras tarefas correlatas, conforme solicitação do líder imediato ou que 

contribuam para os objetivos da instituição. 

Requisitos: 

- Superior completo em Administração, Sistemas de Informação, Ciência da Computação 

e/ou áreas afins; 

- 3 a 5 anos de experiência como gerente de projetos; 

- Proficiência em redação de textos e elaboração de documentos, seguindo corretamente 

regras de gramática e ortografia; 

- Conhecimento prático em Guia PMBOK, Metologias Ágeis (Scrum, Kanban e outros), 

ferramentas de gestão (MS Project / Excel / outros) e ferramentas de escritório (MS Office). 



       
 
 
 

 
 
 
 
 

 

- Diferencial: Experiência em projetos nas seguintes áreas: socioeconômica e/ou ambiental 

e/ou infraestrutura de dados. 

 

2- DAS INSCRIÇÕES, SELEÇÃO E RESULTADO 

2.1- Os currículos deverão ser encaminhados até 08/10/2020 às 23h59 para: 

recruta.zetta@ufla.br. Assunto: “Edital 07/2020” 

2.2- A seleção será feita pela equipe de Recrutamento e Seleção da Agência Zetta de acordo 

com as qualificações dos candidatos. 

2.3- O resultado final com a classificação dos candidatos, será divulgado no site da 

FUNDECC (http://www.fundecc.org.br/) em 14/10/2020. 

 

3- DA IMPUGNAÇÃO 

4.1- Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, 

protocolando o pedido em até 02 (dois) dias úteis após o lançamento deste. Os pedidos de 

impugnação deverão ser enviados via endereço eletrônico: recruta.zetta@ufla.br, cabendo 

ao Presidente da Comissão decidir sobre o pedido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

4.2- Não serão reconhecidas as impugnações interpostas após o vencimento do prazo; 

4.3- Acolhida a impugnação de que trata este item, será designado novo cronograma para 

execução deste edital. 

 

4- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1- A jornada de trabalho será de segunda à sexta, totalizando 40 horas/semana (horários a 

definir); 

5.2- Não serão aceitas inscrições enviadas fora do prazo; 

5.3- A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito de 

contratação, ficando a concretização deste ato condicionada a observância das disposições 

legais pertinentes ao interesse e conveniência da Administração da Agência Zetta, da 

rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do processo seletivo; 

 

 

 

 



       
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lavras, 06 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Otávio Camargo Campoe 

Coordenador Adjunto da Agência Zetta 

(Agência Ufla de Inovação, Geotecnologia e Sistemas Inteligentes) 


