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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 023/2021, 

MODALIDADE: ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA 

NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E CULTURAL, NA FORMA ABAIXO. 

 A Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural (FUNDECC), fundação de apoio a 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), torna público o processo de seleção de profissional conforme 

disposto no Quadro 2, do presente edital. Para preenchimento de vaga em regime de contratação em 

conformidade com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para um período de 6 (seis) meses, podendo 

o contrato ser estendido por mais 6 (seis) meses. 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 

ATIVIDADE DATAS 

Período de inscrição 04 à 09/06/2021 

Análise de currículos 10/06/2021 

Realização das entrevistas 11/06/2021 

Divulgação dos resultados – página da FUNDECC 11/06/2021 

Prazo para interposição de recurso 12 e 13/06/2021 

(Quadro 1) 

 

INSCRIÇÃO:  

As inscrições devem ser realizadas através do envio de currículo e ficha Anexo I para o e-mail 

recruta.fundecc@gmail.com no período compreendido das 12h do dia 04/06/2021 até às 23h59min do dia 

09/06/2021. 

 

ANÁLISE DE CURRÍCULOS E ENTREVISTAS: 

As entrevistas serão realizadas de forma virtual via: https://meet.google.com/xus-uaan-cpq. Ao solicitar 

participação na sala de reunião, aguarde a permissão de acesso. Data e hora serão divulgadas na etapa de 

CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA, a ser enviada por e-mail, aos candidatos selecionados na etapa de 

análise de currículos, de acordo com o cronograma deste edital. O candidato que não estiver on-line na data e 

no horário determinado para entrevista estará automaticamente excluído do presente Processo Seletivo. A 

FUNDECC não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos de acesso à sala de reunião virtual por 

parte do candidato. Não serão realizadas trocas de datas e/ou horários de entrevista. 

 

1. DADOS DOS CARGOS 

 

Cargo Nº Vagas Carga horária  Remuneração 

1.1- Analista de Requisitos Master  1 44 horas / semana R$ 12.000,00 

Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Plano de Saúde (atende apenas região de Lavras) e Plano 

odontológico, todos por adesão (todos opcionais). 

 

 

mailto:recruta.fundecc@gmail.com
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2- PRÉ-REQUISITOS PARA OS CARGOS 

 

Cargo Formação Experiência e competências técnicas 

 

 

 

 

2.1- Analista de Requisitos Master  

- Bacharelado em 

Zootecnia, Geografia, 

Engenharia 

Agronômica, ou áreas 

correlatas; 

- Especialização, 

Mestrado ou 

Doutorado em Ciência 

do Solo, Geociências, 

ou áreas afins. 

 

- Experiência relacionada as atribuições 

citadas no item 3.1 deste edital; 

 

 

3- ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

Cargo Atribuições 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1- Analista de Requisitos 

Master 

 

- Realizar identificação, avaliação, e diagnóstico de diferentes iniciativas de BD de 

perfis de solos no Brasil; 

- Extração, identificação de duplicidades (multiplicidade) e integração dos dados do 

Brasil em um único BD; 

- Serviço de conferência ao original (controle de qualidade), complementação 

(inclusão de dados faltantes, busca de novos dados e tabulação dos mesmos) e 

validação e certificação da qualidade dos dados no BD, incluindo: Localização 

geográfica em coordenadas geográficas SIRGAS 2000; Descrições ambientais 

completas (cabeçalho); Classificação de solos atualizada (SBCS, 2018) até 5º nível 

categórico; Classificação de Solos WRB com todos os prefixos e sufixos 

qualificadores; Classificação de Solos – Soil Taxonomy até o 4º nível categórico; 

Profundidades (cm) e nomenclatura de horizontes ajustada a resultados analíticos, 

descrições morfológicas e SiBCS vigente; Descrição morfológica completa e 

atualizada conforme SiBCS vigente; e Resultados analíticos completos; 

- Serviço de conferência ao original para extração, padronização e inclusão de 

metadados sobre o trabalho/publicação/fonte original dos dados, incluindo: 

Descrição completa da fonte do dado (título, autoria, referência bibliográfica 

completa, link de acesso); Descrição completa (descrição, referência bibliográfica 

completa) e descrição padronizada dos métodos analíticos de laboratório para cada 

resultado analítico do BD; Criação de tabelas de metadados, por trabalho ou parte 

de trabalho, para os resultados analíticos, contendo os métodos analíticos de cada 

atributo (conforme item acima), unidade de medida original e índice de qualidade 

dos atributos, inclusive da localização geográfica (conforme método de medição, 

controle de qualidade realizada na fonte e validação dos dados pelo conferente). 

 

 

4- CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

 

4.1- Análise de Currículo 

 

- Formação conforme especificado no item 2 deste quadro; (20 pontos) 

- Cursos e especializações na área selecionada (20 pontos) 

 

 

 

(40 pontos) 



FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL – FUNDECC 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAL CELETISTA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DO 

CONVÊNIO 184/2020 - PRONASOLOS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 023/2021 

 

 
4.2- Entrevista 

 

- Habilidade de Comunicação; 

- Habilidade de Liderança; 

- Habilidade de trabalhar em equipe, dividindo tarefas e informações; 

- Conhecimento sobre as atribuições do cargo; 

- Responsabilidade com horários e prazos. 

 

 

 

 

(60 pontos) 

(Quadro 2) 

O candidato deve obter no mínimo 25 (vinte e cinco) pontos no critério 4.1 para estar habilitado para a etapa 

da entrevista. 

Serão convocados para entrevista os 3 (três) candidatos com a maior pontuação no critério.4.1. 
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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 023/2021 

Dados do Candidato 

Nome Completo: 

CPF: Data de Nascimento: 

E-mail: 

 

Telefones 

Celular: Residencial*: 

*(Opcional) 

Endereço Residencial 

Rua/Av.: 

Número: Complemento: Bairro: 

Cidade: Estado: CEP: 

 

Cargo Pretendido 

(  ) Cargo 01- Analista de Requisitos Master  

 


