PROCESSO SELETIVO Nº 11/2017
COMUNICADO 001 – RETIFICAÇÃO DE EDITAL – ANEXO I
A FUNPEC – Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura informa Retificação de Edital – ANEXO I, a saber:

101
(Natal/RN)

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO

Desenvolver e implantar sistemas
informatizados dimensionando requisitos
e
funcionalidade
dos
sistemas,
especificando sua arquitetura, escolhendo
ferramentas
de
desenvolvimento,
especificando programas, codificando
aplicativos.
Administrar
ambiente
ANALISTA DE REDES E
informatizado, prestar suporte técnico aos
DE COMUNICAÇÃO DE
usuários, elaborar documentação técnica.
DADOS (PLENO)
Estabelecer padrões, coordenar projetos,
oferecer soluções para ambientes
informatizados e pesquisar tecnologias em
informática. Realizar manutenção da rede
de computadores e sistemas. Operar o
Cluster de Processamento de Alto
Desempenho.

1

40

REMUNERAÇÃO
(R$)

CARGO

CARGA HORÁRIA
(H/SEMANA)

CÓD

Nº VAGAS

Onde se lê:

REQUISITOS BÁSICOS

Nível superior completo
em
Tecnologia
da
Informação (Engenharia da
Computação, Sistemas de
Informação, Ciências da
computação)
ou
Tecnólogo em Redes de
Computadores;
Especialização na área de
R$6.531,54
Gestão de TI ou Gestão de
Projetos ou Gestão de
Processos ou Segurança da
Informação ou Redes de
Computadores
ou
Computação Forense, com
carga horária mínima de
360 horas, ministrado por
IES reconhecida pelo MEC.

COMPROVAÇÃO

Diploma ou
conclusão.

certificado

de

Diploma ou
conclusão.

certificado

de

Declaração
original
da
instituição emitente em papel
timbrado,
carimbada
e
assinada ou com assinatura
eletrônica, pelo diretor ou
preposto
responsável,
contendo
dados
do
empregador (CNPJ), cargo
Experiência
profissional
exercido, período trabalhado e
comprovada
de,
no
descrição das atividades
mínimo 1 ano na área de
ou
TI.
cópia da CTPS, juntamente com
cópia do contrato de trabalho
Obs. Experiência com Estágio e
que comprove a experiência
Bolsa não serão aceitas.
prévia.
Obs. Declaração de comprovação de
experiência sem data de início e
término, e sem a descrição das
atividades desenvolvidas não será
aceita. Não serão aceitos outros
documentos fora das especificações.
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informatizado, prestar suporte técnico aos
DE COMUNICAÇÃO DE
usuários, elaborar documentação técnica.
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Estabelecer padrões, coordenar projetos,
oferecer soluções para ambientes
informatizados e pesquisar tecnologias em
informática. Realizar manutenção da rede
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1

40

REMUNERAÇÃO
(R$)

CARGO

CARGA HORÁRIA
(H/SEMANA)

CÓD

Nº VAGAS

Leia-se:

REQUISITOS BÁSICOS

Nível superior completo
em
Tecnologia
da
Informação (Engenharia da
Computação, Sistemas de
Informação, Ciências da
computação)
ou
Tecnólogo em Redes de
Computadores;
Especialização na área de
R$6.531,54
Gestão de TI ou Gestão de
Projetos ou Gestão de
Processos ou Segurança da
Informação ou Redes de
Computadores
ou
Computação Forense, com
carga horária mínima de
360 horas, ministrado por
IES reconhecida pelo MEC.

COMPROVAÇÃO

Diploma ou
conclusão.

certificado

de

Diploma ou
conclusão.

certificado

de

Declaração
original
da
instituição emitente em papel
timbrado,
carimbada
e
assinada ou com assinatura
eletrônica, pelo diretor ou
preposto
responsável,
contendo
dados
do
empregador (CNPJ), cargo
Experiência
profissional
exercido, período trabalhado e
comprovada
de,
no
descrição das atividades
mínimo 1 ano na área de
ou
TI.
cópia da CTPS, juntamente com
cópia do contrato de trabalho
Obs. Experiência com Estágio e
que comprove a experiência
Bolsa não serão aceitas.
prévia.
Obs. Declaração de comprovação de
experiência sem data de início e
término, e sem a descrição das
atividades desenvolvidas não será
aceita. Não serão aceitos outros
documentos fora das especificações.

Nível
de
Inglês
intermediário- avançado
(upper intermediate) em
comunicação, leitura e
escrita.

As
competências
serão
avaliadas na Etapa 3 –
Entrevista Técnica por meio de
leitura,
texto
escrito
e
apresentação oral.

Natal, 26 de julho de 2017
Grupo de Recursos Humanos – FUNPEC

