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EDITAL Nº 05/2017 
 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS 
PROCATI - Programa de Capacitação Técnica em Informática  

 
 
O Superintendente da Superintendência de Tecnologia da Informação, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a realização do processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro de 
reserva para bolsistas do PROCATI - Programa de Capacitação Técnica em Informática, nos termos da Lei 
nº 11.788, de 25/09/2008 e conforme as disposições a seguir: 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. Poderão participar do processo seletivo estudantes dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas 
de Informação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica ou Licenciatura em Computação da 
Universidade Federal da Bahia, e Comunicação/Jornalismo da UFBA para a vaga de Comunicação, 
regularmente matriculados e cursando, preferencialmente, a partir do 3º semestre. 
 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS 
2.1. O candidato não poderá ser beneficiário de outra bolsa, durante a vigência do estágio do PROCATI. 
 
2.2. O candidato deve ter disponibilidade para assumir uma carga horária de 30 horas semanais. 
 
2.3. O candidato deve ter, preferencialmente, conhecimento em algum dos requisitos descritos no item 
4.1, de acordo com o tipo de vaga. 

 

3. DA REMUNERAÇÃO 
3.1. O valor da remuneração será de R$ 652,00 (R$ 520,00 + R$ 132,00 de auxílio transporte). 

 
4. DAS VAGAS 
4.1. Cada vaga possui código, descrição e requisitos desejáveis, conforme tabela abaixo: 
 

VAGA 
CÓDIGO 
DA VAGA 

NÚMERO 
DE VAGAS 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REQUISITOS PREFERENCIAIS 

Núcleo de 
Editoração de 
Home Page – 
NEHP 

N001 01 

Desenvolvimento e manutenção de 
sites utilizando sistema de 
gerenciamento de conteúdo – CMS 
Drupal. Programação visual dos 
sites a serem desenvolvidos. 
Treinamento de usuários para 
atualização de conteúdo dos sites a 
serem publicados.  

Linguagem HTML e CSS. Desejável 
conhecimento em algum CMS. 

Gerência de 
eventos 
(GERE) 

G002 01 

Manutenção corretiva e evolutiva 
do Sistema de Gerência de Eventos 
– GERE; 
Atendimento às solicitações dos 
gestores dos eventos acadêmicos. 

Habilidade para atendimento ao público 
(docentes e discentes); 
Conhecimento de programação em SQL, 
programação em UML, J2EE, linguagem 
JAVA. 

Comunicação 
(Edufba) 

C003 01 

Elaboração de releases; Entrevistas;  
Elaboração de informativos;  
Atualização do site; Divulgação em 
redes sociais e demais atividades 
relacionadas à divulgação e 
promoções das ações pertinentes. 

Cursando comunicação/jornalismo e com 
habilidades na escrita e comunicação. 

Qualidade e 
Teste de 
Software 

T004 01 
Realizar planejamento de testes; 
Elaborar cenários e casos de teste; 

Conhecimento desejável na área de testes 
de software; elaboração de casos de 
teste, coleta de métricas de testes, teste 
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Revisar cenários, casos de teste e 
documentação de teste; Planejar e 
criar massa e dados de testes; 
Automatizar testes; Executar 
cenários e casos de teste; Evidenciar 
e relatar defeitos; Gerar relatórios 
de teste; Uso da linguagem de 
modelagem UML; Consulta em 
banco de dados. 

de carga e stress; levantamento e análise 
de requisitos e projeto conceitual de 
sistemas. 
 

Desenvolvime
nto de 
Software 

D005 02 

Realizar planejamento de trabalho; 
Elaborar cenários a partir da 
necessidade; Efetuar trabalho de 
Pesquisas de soluções; 
Desenvolvimento e teste das 
soluções; 

Conhecimento de programação. 

Apoio ao 
usuário 

A006 02 

Realizar suporte e atendimento aos 
usuários dos sistemas; Entender as 
demandas repassadas; Analisar e 
detalhar as demandas recebidas e 
interagir com a equipe de 
desenvolvimento para tratá-las e 
resolvê-las. 

Habilidade para atendimento ao público 
(docentes e discentes); 

Administração 
de Dados 

BD07 01 

Desenvolver, avaliar e homologar 
modelos de dados (Transacional e 
dimensional); Garantir a 
integridade entre os modelos; 
Elaborar consultas a bases de 
dados; Criar scripts de cargas para 
migração de dados entre sistemas. 

Conhecimento em SQL e conhecimento 
desejável em otimização de consultas. 

Análise de 
Negócio 

AN08 01 

Apoiar o levantamento de 
requisitos dos usuários de 
sistemas; Analisar e definir 
modelagem de processos de 
negócio utilizando BPM; 
Identificar falhas no sistema e 
nos processos; Propor 
estratégias para solução de 
problemas e melhoria contínua 
dos processos; 

Já ter concluído a disciplina de 
Engenharia de Software 

 

5. DA INSCRIÇÃO 
5.1. As inscrições serão exclusivamente via Web, com preenchimento de formulário específico disponível 
no endereço http://www.sti.ufba.br/formulario-de-inscricao-selecao-bolsistas-sti, no período de 16 de 
novembro a 24 de novembro de 2017. 
 
5.2. No formulário de inscrição, o estudante deverá preencher os dados pessoais, indicar o código da vaga 
para a qual deseja candidatar-se e enviar o histórico escolar, o currículo (no formato PDF), e link para o 
currículo Lattes (opcional). 
 

6. DA SELEÇÃO 
6.1. O processo seletivo compreenderá as seguintes fases: 

a) Primeira fase: avaliação de currículo e histórico escolar; 
b) Segunda fase: avaliação escrita, conforme a necessidade/exigência de cada vaga. 
c) Terceira fase: entrevista, conforme a necessidade/exigência de cada vaga. 

 

7. DOS PRAZOS 
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Inscrição De 16.11.2017 a 24.11.2017 

Primeira fase da seleção De 27.11.2017 a 28.11.2017 

Segunda fase da seleção 30.11.2017 

Divulgação do resultado da Segunda fase Até 06.12.2017 

Terceira Fase da Seleção De 11.12.2017 a 12.12.2017 

Divulgação do resultado final da seleção Até 15.12.2017 

Previsão de início das convocações Janeiro/2018 

 

8. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
8.1. O processo seletivo terá validade de até 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado a critério da 
Superintendência de Tecnologia da Informação. 
 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que não 
apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste Edital ou que não 
participar da segunda fase de seleção conforme item 6.1 deste Edital. 
 
9.2. Dúvidas e outros esclarecimentos podem ser obtidos através do email sti@ufba.br. 
 
9.3. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste 
Edital. 
 
 

Salvador, 14 de novembro de 2017. 

 
Luiz Cláudio Mendonça 
Superintendência de Tecnologia da Informação 
Universidade Federal da Bahia 

mailto:sti@ufba.br

