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1. No item 3, subitem 3.1, ONDE SE LÊ: 

 

  3.1. As bolsas visam atender os procedimentos (conforme a coluna 

“descrição das atividades), abaixo discriminados: 
 

 
Código/ 

Vaga 
Descrição das Atividades Curso/Requisito 

P0008 - Gestão de Processos e Qualidade 

 Atuar na elaboração dos relatórios de 
indicadores de desempenho da equipe. Participar 
do mapeamento, criação, implantação, revisão e 

capacitação dos processos. Atuar para assegurar 
o atendimento de padrões e a redução de 
imprevistos dos processos. Acompanhar 
atividades da área Gestão de Projetos. 

Graduando nos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, BI em Ciência e 

Tecnologia, Bacharelado Interdisciplinar 
em Humanidades,  Bacharelado Ciência da 
Computação, Sistemas de Informação, 
Licenciatura em Computação. Desejável 
conhecimento em ITIL, BPM e ISO 20000. 

 
Código/ 

Vaga 
Descrição das Atividades Curso/Requisito 

L0003 - Licitações e Contratos 

 Integrar a equipe de elaboração de Termo de 
Referência para aquisição de serviços e ativos de 
TI, devendo acompanhar estudo técnico 

preliminar, preencher os documentos acessórios 
para licitação, realizar pesquisa de mercado, 
manter contato com o fornecedor, acompanhar 
prova de conceito, entre outras. 

Graduando nos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Economia e BI em 
Ciência e Tecnologia. Desejável 
conhecimento em tipos e modalidades de 
licitação e contratos. 

 
 

 

LEIA-SE: 

3.1. As bolsas visam atender os procedimentos (conforme a coluna “descrição das 

atividades), abaixo discriminados: 

 
Código/ 

Vaga 
Descrição das Atividades Curso/Requisito 

P0008 - Gestão de Processos e Qualidade 

 Atuar na elaboração dos relatórios de 
indicadores de desempenho da equipe. Participar 
do mapeamento, criação, implantação, revisão e 

capacitação dos processos. Atuar para assegurar 
o atendimento de padrões e a redução de 
imprevistos dos processos. Acompanhar 
atividades da área Gestão de Projetos. 

Graduando nos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, BI em Ciência e 

Tecnologia, BI em Humanidades, 
Bacharelado Ciência da Computação, 
Sistemas de Informação, Licenciatura em 
Computação. Desejável conhecimento em 
ITIL, BPM e ISO 20000. 
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Código/ 

Vaga 
Descrição das Atividades Curso/Requisito 

L0003 - Licitações e Contratos 

 Integrar a equipe de elaboração de Termo de 
Referência para aquisição de serviços e ativos de 
TI, devendo acompanhar estudo técnico 
preliminar, preencher os documentos acessórios 
para licitação, realizar pesquisa de mercado, 

manter contato com o fornecedor, acompanhar 
prova de conceito, entre outras. 

Graduando nos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Economia, BI em 
Humanidades e BI em Ciência e 
Tecnologia. Desejável conhecimento em 
tipos e modalidades de licitação e 
contratos. 

 
 

 

Os demais itens do edital citado permanecem inalterados. 
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