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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 099/2021, 

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 vagas 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 21/09/2021 à 26/09/2021 

Análise de currículos 27/09/2021 

Realização das Entrevistas 28/09/2021 

Divulgação dos Resultados - Página da FUNDECC 29/09/2021 

Prazo para interposição de recurso 04/10/2021 

(Quadro 1) 

 

 
INSCRIÇÃO: 

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

recrutamento@fundecc.org.br no período compreendido das 12h do dia 21/09/2021 até às 23h59min do dia 

26/09/2021. 

 

 
ANÁLISE DE CURRÍCULOS E ENTREVISTAS: 

As entrevistas serão realizadas de forma virtual via: https://meet.google.com/mon-pibm-noo e a FUNDECC 

poderá realizar a gravação.  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 / Função Nº Vagas Carga horária Remuneração 

1.1. Analista de Sistemas / Suporte Nível II 1 44 horas / semana R$ 3.029,68 

Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Plano de Saúde (atende nas cidades: Carrancas, Ijaci, Ingaí, 

Itumirim, Lavras, Luminárias, Nepomuceno, Perdões e Ribeirão Vermelho) e Plano odontológico, por adesão (todos 

opcionais) e seguro de vida em grupo. 

mailto:recrutamento@fundecc.org.br
https://meet.google.com/mon-pibm-noo
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Observação: Vagas para regime de trabalho remoto e presencial alocados na Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental – SEDAM em Rondônia . 

 

2- PRÉ-REQUISITOS PARA OS CARGOS 

Cargo/Função Formação Experiência e competências técnicas 

 

 

 

 

 

 
2.1- Analista de Sistemas / 

Suporte Nível II 

- Bacharelado em ciência da 

computação, sistemas da 

informação, engenharia da 

computação ou áreas correlatas. 

- Experiência mínima de 2 anos relacionada 

às atribuições citadas no item 3.1 deste edital. 

- Possuir conhecimento em desenvolvimento 

de software, domínio de metodologias ágeis, 

suporte de softwares, conhecimento em 

geoprocessamento e domínio em banco de 

dados Postgres SQL e Postgis (diferencial: 

conhecimento das seguintes linguagens de 

programação Java, HTML, CSS, NODE JS, 

Angular JS, VUE). 

- Experiência relacionada a solução de 

problemas de software junto a equipe. 

- Experiência em atendimento ao cliente e 

testes assistidos. 

- Capacidade de entendimento da arquitetura 

do sistema e definição de testes necessários. 

- Capacidade de criação de documentos como 

manuais, tutoriais, relatórios e base de 

conhecimento. 

 

3- ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Cargo Atribuições 

 

 

 

 

 

3.1- Analista de Sistemas / 

Suporte Nível II 

- Realizar suporte nível II (atuando em banco de dados); 

- Monitorar os relatos de suporte, garantindo a agilidade, prazos e boa 

comunicação no atendimento e solução; 

- Produzir relatórios de acompanhamento de suporte aos envolvidos (interno e 

externo); 

- Auxiliar nas políticas e tratativas estratégicas de atendimento para melhoria do 

processo de suporte; 

- Comunicar e formalizar toda e qualquer solicitação/necessidade do cliente não 

condizente com a atuação de suporte, para os responsáveis diretos; 

- Atuar na melhoria e aperfeiçoamento do processo de suporte, incluindo ações 

preventivas; 

- Indicar e sugerir melhorias aplicáveis aos sistemas para redução de 

incidentes/relatos de suporte; 

- Gerenciar usuários e acessos a ferramentas de suporte (Mantis, Taiga, entre 

outros); 

- Monitorar o desempenho dos sistemas implantados e recursos técnicos instalados, 

verificando a recorrência de erros e auxiliando na minimização de impactos; 

- Realizar a análise e manutenção de sistemas desenvolvidos, corrigindo problemas 

identificados e propondo melhorias para os mesmos; 

- Serviços de Apoio a Gestão de Demandas, podendo contemplar: 

● Serviços de identificação, classificação e montagem da lista de demandas, 

contemplando análise de requisitos do sistema; 
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● Serviços de priorização das demandas; 

● Serviços de análise de viabilidade de demandas. 

 

- Serviços de Modelagem de Negócios, podendo contemplar: 

● Identificação das necessidades de informação de áreas de negócio. 

- Serviços de Engenharia Funcional, podendo contemplar: 

● Serviços de Desenho de solução; 

● Análise, implantação, customização, modelagem e desenvolvimento da 

Plataforma SICAR/RO e do banco de dados espacial. 

- Serviços de projeto de Sistemas de Informação, podendo contemplar: 

● Serviços de Planejamento das atividades do Projeto; 

● Serviços de Análise de Risco; 

● Serviços de Análise de Impactos; 

● Serviços de Gestão de Contratos. 

- Serviços de Modelagem de Processos, podendo contemplar: 

● Serviços de Modelagem de processos das áreas de negócio; 

● Serviços de Modelagem de fluxos de negócio; 

● Serviço de Racionalização e Otimização de processos de negócio. 

- Serviços de Transferência de Tecnologia, podendo contemplar: 

● Serviço de Realização de workshop técnico de repasse das informações. 

- Serviços de operacionalização da infraestrutura, podendo contemplar: 

● Serviços de Instalação da solução; 

● Serviços de Parametrização e configuração da solução; 

● Serviços de Administração de sistemas de armazenamento de dados 

(storages); 

● Serviços de Operação, suporte e monitoramento as plataformas de 

automação de processos de backup; 

● Serviços de Integração entre plataformas; 

● Suporte e manutenção de aplicações baseadas em clusters; 

● Serviços de Instalação, configuração, customização, atualização, operação e 

otimização de softwares e ferramentas; 

● Serviços de Instalação, configuração e customização de sistemas 

operacionais Windows e Linux; 

● Serviços de Definição de rotinas e procedimentos que garantam a 

disponibilidade, segurança e desempenho de equipamentos servidores e 

sistemas operacionais; 

● Serviços de Avaliação do desempenho dos sistemas em produção; 

● Instalação, configuração e manutenção de servidores virtualizados; 

● Serviços de Administração de ambiente de virtualização; 

● Serviços de Administração de WEB Services; 

● Serviços proposição de otimização de infraestrutura; 

● Serviços de Administração e Configuração de balanceador de carga; 

● Serviço de rotinas de redundância de dados. 

- Serviços de suporte a banco de dados, podendo contemplar: 

● Serviços de Execução de Scripts; 

● Serviços de Geração de Relatórios Sob-demanda; 

● Serviços de Administração de Banco de Dados (PostgreSQL com módulo 

PostGis e MONGODB e Oracle), exercendo atividades ligadas à banco de 

dados, implementação, monitoração, tunning e auditoria de dados;
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● Serviços de Instalação, administração, adequação, manutenção e 

reestruturação de SGBDs – Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados; 

● Serviços de Implementação, customização, administração e manutenção de 

bancos de dados; 

● Serviços de Administração de sistemas de backup e recuperação de bancos 

de dados; 

● Serviços de Migração, Limpeza e validação dos dados legados; 

● Serviços de Atendimento a usuários em terceiro nível na solução de 

problemas de relacionados a segurança da informação, inclusive na 

documentação do problema ocorrido e da solução adotada; 

● Serviços de Elaboração de rotinas (scripts) para criação e/ou alteração das 

bases de dados; 

● Serviços de Manutenção e gerenciamento das bases de dados espaciais; 

● Serviços de Otimização de Consultas e Estruturas de Banco de Dados. 

-Suporte a coleta e organização de dados geoespaciais, contemplando: 

● Serviços de coleta de dados tabulares e espaciais; 

● Serviços de organização de dados tabulares e espaciais; 

● Serviços de geração de Mapas Temáticos (para webmapping); 

● Serviços de Realização de workshop de repasse de informações. 

- Atividades de apoio técnico e suporte à Gestão Ambiental: 

● Mapeamento de fluxo de processo visando coleta automatizada de dados 

tabulares e espaciais; 

● Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV); 

● Modelagem de Metadados, de acordo com o Perfil de Metadados 

Brasileiros – MGB. 

- Suporte a análise, compartilhamento e monitoramento de informações: 

● Levantamento dos requisitos técnicos para identificar tabelas e campos com 

as origens das informações para atender a criação de indicadores Publicação 

de serviços de dados de acordo com as especificações do OGC 

– Open Geospatial Consortium Análise e proposição de controles gerenciais 

e estratégicos a partir de dados registrados no Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos, bases de dados oficiais do Estado de Santa Catarina e federais 

Implementação de painéis e serviços de dados com visão analítica, gerencial 

ou sintética 

- Disponibilização de indicadores e relatórios; 

- Executar outras tarefas correlatas, conforme solicitação do superior imediato ou 

que contribuam para os objetivos da instituição.
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4- CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

 

 

4.1- Análise de Currículo 

Análise de Currículo: 

- Formação conforme 

especificado no item 2 deste 

quadro; (25 pontos) 

- Cursos e especializações na 

área selecionada (25 pontos); 

- Competências especificadas no 

item 2.1 deste edital (50 pontos). 

 

 

(100 pontos) 

4.2- Entrevista 

 

- Habilidade de Comunicação; 

- Conhecimento sobre as atribuições do cargo; 
- Experiência comprovada. 

 

Classificatório 

(Quadro 2) 

 

 
O candidato deve obter no mínimo 70 (setenta) pontos no critério 4.1 para estar habilitado para a etapa da 

entrevista. 

Serão convocados para entrevista os candidatos com a pontuação mínima de 70 pontos. As convocações serão 

por ordem de classificação. 

 

DOS RECURSOS 

 

Conforme dispõe o Decreto Federal nº 8.241, de 2014, a fase recursal será única, após o resultado final da 

classificação. 

 

Os participantes que desejarem recorrer em face dos atos da seleção, deverão manifestar-se no prazo de 03 

(três) dias úteis, após a publicação do resultado, apresentando suas razões, sob pena de preclusão. 

 

O recurso e suas respectivas razões serão apresentados diretamente à Comissão Permanente de Seleção de 

Colaboradores, através do e-mail recrutamento@fundecc.org.br , observando-se o formulário recursal 

constante do ANEXO II. 

 

A decisão do recurso será comunicada à parte interessada mediante publicação no sítio da FUNDECC. 

 

O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.
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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 099/2021 

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 01- Analista de Sistemas / Função: Analista de Suporte Nível II 

Cargo Pretendido 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO RECURSAL 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 099/2021 

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: 

 
 

 

Razões Recursais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( ) Cargo 01- Analista de Sistemas / Função: Analista de Suporte Nível II 

 

Cargo Pretendido 


