SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO
O Curso de Especialização em Agroecossistemas, vinculado ao Centro de
Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina, vem proceder ao
recrutamento e seleção de profissionais que prestem o serviço técnico em TI
(tecnologia de informação), com os seguintes atributos necessários para preenchimento
da vaga:
1. Conhecimento sobre as plataformas de ensino para atividades pedagógicas
(incluindo Sistema Moodle da UFSC; web-conference; plataformas como For
Education da G-Suite e suas extensões, Google Meet, e outras plataformas de
ambientes virtuais).
2. Conhecimento sobre edição de vídeos para as aulas não síncronas dos
professores.
3. Demonstrar capacidade para exercer funções de monitoramento e assessoria aos
professores, equipe técnica e administrativa, coordenação e educandos/as do
Curso de Especialização em Agroecossistemas/ UFSC/PRONERA
4. Demonstrar capacidade para atuação em tutoria e esclarecimentos de eventuais
dúvidas dos participantes do projeto.
5. Conhecimento sobre o software interview;
6. Possuir equipamento próprio e adequado para exercer as funções requeridas.
É desejável que o candidato tenha alguma experiência em tutoria, estágio,
monitoria, ou funções equivalentes em cursos de nível superior.
Reitera-se que os candidatos interessados serão submetidos a um processo de
seleção simplificada para contrato de prestação de serviço em caráter temporário, sem
vínculo empregatício, no âmbito das metas do Projeto do referido Curso.
O trabalho a ser desenvolvido será com carga horária de 40 horas semanais e a
remuneração se dará por RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) emitido pela FEPESE
(Fundação de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos).
Os candidatos serão selecionados com base em dois critérios: (a) avaliação do
currículo; e (b) entrevista de seleção. Em cumprimento ao primeiro critério, os
candidatos devem enviar os seus currículos, em formato de arquivo PDF, para o correio

eletrônico pgea.ufsc@gmail.com , com o campo do e-mail ‘assunto’ preenchido com
a expressão: PROCESSO SELETIVO TI, até o dia 16 de agosto de 2020.
Os candidatos selecionados na primeira etapa receberão comunicação formal e
convite para entrevista online e serão previamente avisados de data, horário e ambiente
virtual para a realização da entrevista.
Florianópolis, 29 de julho de 2020.

Prof . Dr . Marlene Grade
Coordenadora do Curso de
Especialização em Agroecossistemas - UFSC
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