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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 027/2021,
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 e formação de cadastro reserva, em
regime de contratação em conformidade com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO

ATIVIDADE DATAS
Período de inscrição 16/06/2021 à 23/06/2021
Análise de currículos 24/06/2021 e 25/06/2021

Realização das entrevistas 28/06/2021 e 29/06/2021
Divulgação dos resultados – página da FUNDECC 30/06/2021

Prazo para interposição de recurso 01/07/2021
(Quadro 1)

INSCRIÇÃO:

As inscrições devem ser realizadas através do envio de currículo e ficha Anexo I para o e-mail
recruta.ti@fundecc.org.br no período compreendido das 12h do dia 16/06/2021 até às 23h59min do dia
23/06/2021.

ANÁLISE DE CURRÍCULOS E ENTREVISTAS:

As entrevistas serão realizadas de forma virtual via: a: https://meet.google.com/ffp-ficy-nov. 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.

mailto:recruta.ti@fundecc.org.br
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1. DADOS DOS CARGOS

Função Cargo Nº de
Vagas

Carga Horária Remuneração

Analista de
Infraestrutura Sênior Analista de Sistemas Sênior

1

44 horas / semana R$ 9.000,00
Nº

Indefinido
(Cadastro
Reserva)

Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Plano de Saúde (atende apenas região de Lavras) e Plano odontológico,
todos por adesão (todos opcionais).

Observação: Vagas para regime de trabalho remoto.

2- PRÉ-REQUISITOS PARA OS CARGOS

Função/Cargo Formação Experiência e competências
técnicas

2.1- Analista de Infraestrutura/
Analista de Sistemas Sênior

- Curso Superior Completo Ciência da
Computação, Sistemas de Informação ou
áreas afins;
- Certificação ou Pós Graduação na área
de atuação.

- Experiência relacionada às
atribuições citadas no item 3.1
deste edital;
- Domínio de sistemas
operacionais Linux e Windows
(Desktop e Servidor); redação de
textos e elaboração de
documentos, seguindo
corretamente regras de gramática
e ortografia; virtualização
(VMWare, XEN, Hyper-V e
outros); redes de computadores;
organização de computadores
(processador, memória e disco);
- Conhecimentos em DevOps e
ferramentas CI/CD;
- Conhecimentos na
implementação de arquiteturas
para Big Data e Analytics (HDFS,
Hadoop, MapReduce, Spark e
plataforma de Big Data em
nuvem).

3- ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Função/Cargo Atribuições

3.1- Analista de Infraestrutura/
Analista de Sistemas Sênior

- Implantar aplicações em ambientes de produção e homologação;
- Atender às solicitações no sistema de abertura de chamados pelos
desenvolvedores, gerentes de projeto ou product owners;
- Analisar os processos inerentes à sua área, propondo e implantando melhorias
para a maximização dos resultados;
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3.1- Analista de Infraestrutura/
Analista de Sistemas Sênior

- Buscar alternativas apresentando soluções de problemas em ambientes de
produção, homologação e desenvolvimento, definindo com o apoio do gerente
de operações as prioridades das demandas apresentadas;
- Criar novos ambientes, máquinas virtuais nos servidores da instituição
realizando a implantação de novas tecnologias;
- Criar documentações técnicas relacionadas à sua área, a fim cumprimentos
contratuais e atendimentos às necessidades dos clientes internos e externos;
- Realizar contatos e atendimentos com clientes internos e externos, realizando
visitas sempre que necessário;
- Acompanhar e conferir sobre as necessidades de novos equipamentos;
- Manter a planilha de controle de equipamentos e patrimônio atualizados;
- Executar tarefas de automação e administração de servidores de aplicação,
garantindo a funcionalidade do sistema;
- Realizar aprovações juntamente com equipe da DGTI/UFLA as liberações na
rede de computadores UFLA/LEMAF como telefone, e-mail e chamados no
sistema de demandas da UFLA;
- Prestar suporte e manutenção de servidores e data center;
- Participar de reuniões com equipes de TI dos clientes para definição de novos
ambientes e planejamentos de capacidades, bem como a realização da
transferência de tecnologias;
- Implementar rotinas para automatizar tarefas de manutenção dos ambientes e
implantação dos sistemas;
- Monitorar o funcionamento dos sistemas e seus ambientes;
- Executar e controlar os procedimentos de backups e restaurações relacionados
à área;
- Executar outras tarefas correlatas, conforme solicitação do superior imediato
ou que contribuam para os objetivos da instituição.

4- CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

4.1- Análise de Currículo

Análise de Currículo:
- Formação conforme especificado no
item 2 deste quadro; (20 pontos)
- Cursos e especializações na área
selecionada. (20 pontos)

(40 pontos)

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 candidatos com a maior pontuação no critério 4
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ANEXO I

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 027/2021

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 Sistemas Sênior / Função: Infraestrutura


