
 

 

 

 

 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE ANALISTA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

 

• Número de vagas: 02 

• Salário: 5.500 R$/mês (bruto) + Vale alimentação 

• Contrato: CLT- 40h semanais 

• Local de trabalho: Foz do Iguaçu-PR 

• Formação requerida: Graduação, bacharelado ou tecnólogo em Computação ou 

Informática. Cursos: Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação. 

 

Os profissionais selecionados trabalharão em constante parceria com a ITAIPU 

Binacional, Embrapa, IDR PR, Iapar-Emater, FAPED, USP/ESALQ e demais 

universidades e instituições, realizando atividades vinculadas à gestão da informação 

do convênio Ação Integrada Solo e Água. Tais atividades compreendem em: 

 

• Análise de requisitos - dialogar com as equipes de cada projeto do convênio, 

buscando compreender as suas necessidades, processos que realizam, quais 

informações precisam ser levadas para campo, que informações serão coletadas e 

como elas serão visualizadas, editadas e analisadas; 

• Projetar, definir e implementar soluções para cada projeto utilizando a plataforma 

ArcGIS (ArcGIS Portal, ArcGIS Pro, Collector, Survey123, Worforce, Field 

Maps, Operations Dashboard, Web Maps, Web Apps, etc.); Tais soluções 

envolvem o desenvolvimento de formulários inteligentes, estruturação de 

informações em bancos de dados geográficos, implementação de ferramentas de 

geoprocessamento, tratamento de dados em arquivos texto, excel, csv, shapefiles, 

file geodatabases, entre outros; 

• Haverá um período inicial de aprendizado e familiarização com a plataforma 

ArcGIS antes de começar a implementação dos projetos; 

  

As atividades serão, predominantemente, realizadas em escritório, em espaço físico a 

ser indicado na cidade de Foz do Iguaçu-PR, porém com viagens eventuais (terrestres ou 

aéreas) em polos administrativos, unidades de pesquisa, estações experimentais, 

universidades e também na zona rural em áreas de agricultores e, ou áreas experimentais 

de propriedade das instituições parceiras do projeto, onde haverá atividades de coleta de 

dados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise curricular e entrevista 

com teste para verificação de conhecimentos e habilidades. Entre os itens avaliados 

constam: 

 

• Conhecimentos básicos de Microsoft® Word; 

• Habilidade em manipular informações estruturadas em arquivos Microsoft® 

Excel ou arquivos CSV; 

• Experiência em programação em Python; 

• Experiência em programação em pelo menos umas das seguintes linguagens: 

JavaScript, C/C++, C#, Java; 

• Conhecimentos básicos de HTML; 

• Conhecimentos intermediários de SQL; 

• Proficiência de leitura na língua Inglesa; 

• Habilidades para dialogar e compreender as necessidades dos usuários; 

• Habilidades em resolver problemas de forma independente; 

• Habilidades para o desenvolvimento de soluções para problemas não estruturados 

relativos à organização de bases de dados; 

• Conhecimentos em sistemas de informações geográficas (SIG) e 

geoprocessamento. 

 

 

ENDEREÇO PARA ENVIO DO CURRÍCULO E DOCUMENTAÇÕES 

SOLICITADAS NO EDITAL, ATÉ O DIA 26/02/2021 ÀS 23H59MIN 

 

https://faped.conveniar.com.br/Fornecedor/Login.aspx?ReturnUrl=%2ffornecedor  

Nº Processo: 1326/2021 para mais detalhe da vaga; encaminhar um e-mail para 

administrativo2@faped.org.br solicitando o link para cadastro; após cadastramento 

enviaremos o login e senha de acesso para o favorecido se candidatar à vaga. 
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