MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

EDITAL Nº 02/2019
SELEÇÃO DE BOLSISTAS
O Instituto de Informática da UFG, por meio da Coordenação do Projeto de Pesquisa
intitulado: Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema para Socialização de Estudos sobre
Qualidade de Vida, torna público, por meio deste instrumento de divulgação, a abertura de
inscrições para seleção de bolsistas para Bolsa de Pesquisa Universitária, que atuarão no
apoio ao funcionamento do referido projeto.
1. OBJETO
1.1. Esta chamada visa selecionar bolsistas, dentro do limite de 04 (quatro) vagas, que será
convocado na medida da necessidade, para o Projeto Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema
para Socialização de Estudos sobre Qualidade de Vida, que atuará conforme especificação
abaixo:

Função

Nº de
Vagas

Valor da
Bolsa

Carga
Horária

Desenvolvedor
WEB I

01

R$ 400,00

20h
semanais

Desenvolvedor
Mobile
Android I

01

R$ 400,00

20h
semanais

Projetista de
Banco de
Dados I

01

R$ 400,00

20h
semanais

Arquiteto de
Software II

01

R$1.200,00

25h
semanais

Requisitos

• Graduando na área de trabalho;
• Conhecimento em HTML5,
CSS3, JS, Json.
• Desejável: Angular
•
•
•

Graduando na área de trabalho;
HTML5, CSS3, JS, Json.
Desejável: Conhecimento em
Desenvolvimento Mobile para
Android.

Graduando na área de trabalho
Conhecimento em Projetos
SQL.
• Desejável conhecimento em
DBA; em desenvolvimento Maria
DB, Postgre, MySQL, SQL Server,
ou Oracle.
•
•

•
•

•

Graduado na área.
Conhecimento
em
UML,
MVC, MVP, Frameworks
Arquiteturais de Software.
Desejável: MDD, TOGAF e
Domínios Arquiteturais.

2. REGIME E DURAÇÃO DA BOLSA
2.1. Os bolsistas selecionados e convocados atuarão no Projeto Pesquisa e Desenvolvimento
de Sistema para Socialização de Estudos sobre Qualidade de Vida durante de 04 meses, com
previsão de início das atividades em 11 de fevereiro de 2019;
2.2. A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais para graduandos e 25 horas semanais
para graduados.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições para a seleção de bolsistas se dará entre os dias 24 de janeiro de 2019 a 03
de fevereiro de 2019;
3.2. Cada candidato deverá efetivar seu pedido de inscrição, exclusivamente via internet, por
meio do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição disponível no seguinte endereço
eletrônico: https://goo.gl/UCn45v.
3.3. Ao preencher o formulário eletrônico de inscrição, o candidato também deverá anexar os
documentos abaixo relacionados:
ATENÇÃO: cada arquivo deve estar em formato pdf e ter no máximo 1mb.
a) Declaração de compromisso de disponibilidade e habilidade, manifestando a
disponibilidade 20 ou 25 horas semanais para o exercício da bolsa, conforme Modelo do
Anexo I deste edital, que deverá ser assinada pelo candidato e escaneada para ser anexada ao
formulário eletrônico.
b) Currículo resumido em no máximo duas páginas.
c) Diploma da formação exigida para a vaga (frente e verso em um único arquivo) para as
vagas de graduado ou declaração de vínculo com a instituição de ensino superior para as
vagas de graduando. Os candidatos que ainda não possuem o diploma deverão apresentar
declaração de conclusão de curso.
d) Carteira de Identidade e CPF em um único arquivo.
3.4. São de exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento e a veracidade das
informações cadastrais no ato do pedido de inscrição, sob as penas da lei;
3.5.Não será cobrada taxa de inscrição
4. SELEÇÃO E RESULTADOS
4.1. A primeira e única etapa, de caráter ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO, consistirá
na verificação do atendimento às exigências do presente edital e análise do currículo resumido
por uma Comissão de Seleção constituída pela Coordenação do Projeto;
4.2. O desempate nesta etapa se dará de acordo com os critérios e na ordem descritos abaixo:
1º) Maior tempo de experiência na área;
2º) Maior formação formal;

3º) Maior idade.
4.3. Nesta etapa serão selecionados 03 vezes o número de vagas disponível neste edital para
cada tipo de bolsa. Os selecionados que excederem o número de vagas deste edital comporão
um cadastro de reserva.
4.4. A lista preliminar dos selecionados está prevista para ser divulgada em ordem alfabética,
a partir do dia 05/02/2019 no site http://apoema.inf.ufg.br.
5. RECURSOS
5.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado do processo seletivo deverá
fazê-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da hora de publicação do resultado;
5.2. Para recorrer, o interessado deverá encaminhar o recurso para o e-mail
apoema@inf.ufg.br (observando o prazo do subitem 5.1 fazendo constar de maneira
inequívoca que está recorrendo do resultado publicado do processo seletivo com base em
argumentos objetivos e comprovados;
5.3. Todos os recursos do processo seletivo que forem enviados dentro do prazo serão
analisados pela Comissão de Seleção e respondidos para o endereço eletrônico da interposição
do mesmo;
5.4. Se a Comissão de Seleção julgar pertinente o recurso e resultar em alteração do resultado,
nova listagem com os selecionados será publicada no dia 08/02/2019, no site
http://apoema.inf.ufg.br;
5.5. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. a participação do candidato implica automaticamente na sua aceitação das normas do
presente processo seletivo contidas neste edital e em quaisquer outras publicações relativas ao
mesmo processo;
6.2. Será considerado desclassificado o candidato que deixar de cumprir ou atender às normas
publicadas para este processo seletivo;
6.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,
editais

e

comunicados

referentes

a

este

processo

seletivo

público

no

site

http://apoema.inf.ufg.br;
6.4 Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidas pela Coordenação do
Projeto;
6.5. Este processo seletivo é válido apenas durante a execução e vigência do projeto.
6.6. Os candidatos selecionados deverão se apresentar no Instituto de Informática, na sala 244
– Instituto Apoema, no dia 11/02/2019, munidos dos seguintes documentos: Comprovante

bancário (dados bancários de conta-corrente em qualquer banco ou conta poupança apenas da
Caixa) e comprovante de endereço.
7. CRONOGRAMA
O cronograma poderá sofrer alterações no decorrer do processo seletivo, as quais serão
publicadas no site http://apoema.inf.ufg.br.
ATIVIDADE
Lançamento Chamada Pública
Inscrição on-line dos candidatos

PERÍODO
24/01/2019
24/01/2019 a 03/02/2019

Avaliação dos candidatos

04/02/2019

Divulgação resultado preliminar

05/02/2019

Período de Recursos contra resultado Preliminar

06/02/2019

Análise Recursos

07/02/2019

Divulgação do Resultado Final

08/02/2019

Início das Atividades

11/02/2019
Goiânia, 24 de janeiro de 2019

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE
DISPONIBILIDADE E HABILIDADE
Eu, .........................................................., declaro para fins de participação no
Projeto Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema para Socialização de Estudos sobre
Qualidade de Vida, ter inteiro comprometimento e disponibilidade para atuar e desenvolver as
atividades como bolsista, participando dos encontros presenciais e trabalhos a distância e
dedicando o tempo estabelecido no Edital.
Declaro, ainda, possuir todas as condições de habilidade para utilização de
computadores e recursos de conectividade, utilizando as ferramentas utilizadas pelo Projeto.
Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade pelas
declarações acima sob as penas da lei, firmo a presente declaração para que produza seus
efeitos legais.
______________________________________________________
Local, data e nome completo, legíveis, e assinatura do candidato

