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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
 
Patrícia de Sá Freire, professora do Departamento de Engenharia do Conhecimento, do Centro 
Tecnológico, da Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenadora do Projeto de 
Extensão “Construção da Organização que aprende por meio da aplicação Matriz 
GUTAI_COMPETÊNCIAS na jornada de aprendizagem, colaboração e inovação”, torna público 
o presente edital simplificado para abertura de inscrições, visando à seleção de aluno bolsista 
para participação no referido projeto. A seleção será realizada com base nos requisitos e 
critérios a seguir estabelecidos. 
 
1 - OBJETO 
O presente Edital tem por objeto a seleção de acadêmicos de Graduação ou de Pós-Graduação 
do Campus Reitor João David Ferreira Lima, que receberão bolsa para atuar no presente 
projeto de extensão. 
 
2. CRONOGRAMA 
 

Atividade Data Local 
Lançamento do Edital de 

Seleção de Bolsistas 
16/07/2021 Site do EGC 

Coordenadoria dos Cursos 

Período para inscrição 13:00h de 16/07/2021 
às 23:59h de 26/07/2021 dandolinidesouza@gmail.com 

Processo seletivo 
(Entrevista online) 

27/07/2021 até dia 
30/07/2021, agendamento 

individual. 

Link enviado ao e-mail do 
candidato 

Divulgação do resultado 1 dia útil após a entrevista Site do EGC 
 
3 – DA BOLSA E DA VAGA 

3.1. O número de vagas é de uma vaga, condicionado à liberação de recursos pelo órgão 
financiador. 

3.2. O valor da bolsa para alunos e quantidade de bolsas segue a tabela abaixo: 

 

qtde Modalidade da bolsa Período  
(meses)* 

Remuneração 
mensal (R$) 

1 Aluno de graduação ou de pós-graduação  4+2 2.124,88 

* o(a) estagiário(a) será avaliado(a) nos quatro primeiros meses quanto à sua atuação. Em 
caso de aprovação, seu contrato será renovado. 

 
3.3 O pagamento da bolsa é condicionado à disponibilidade financeira de recursos. 
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4. DOS REQUISITOS 

4.1. Estar regularmente matriculado em um Curso de Graduação da UFSC ou de Pós-
Graduação. 

4.2. Possuir disponibilidade de 30 (trinta) horas semanais para o projeto. 

4.3. Atender, ainda, aos requisitos, a seguir: 

 
Cargo/função: Bolsista de BI (Business Intelligence) – Graduação (1 vaga) 

Grau de Escolaridade: Cursando graduação ou pós-graduação na área, a seguir.  

Área de formação Ciências da Computação, Sistemas da Informação, ou áreas 
correlatas 

Carga horária: 30h semanais 

Atividades: - Apoio na elaboração de questões de negócio e identificação 
de dados e informações interrelacionados; 

- Apoio ao desenho do mapa de conhecimentos (MAPA DIC); 

- Desenvolvimento do BI, a partir de um conjunto de técnicas e 
ferramentas e análise das informações para suporte à tomada 
de decisão; 

- Apoio no desenvolvimento de relatórios de 
acompanhamento de atividades do projeto. 

Conhecimentos gerais: - Conhecimento em BI;  

- Criatividade e proatividade;  

- Facilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação 
escrita e verbal. 

Conhecimentos 
específicos: 

- Conhecimento em elaboração e manutenção de relatórios 
customizados em Excel ou PowerBI. 

- Conhecer as principais referências sobre o DataWarehouse. 

- Conhecer tecnologias de banco de dados, incluindo a 
modelagem de dados. 
- Conhecimento em mapeamento de processos. 

- Conhecimento em desenvolvimento de projetos: 
especificação, codificação e testes; 

- Conhecimento em elaboração e manutenção de relatórios 
customizados; 

- Inglês técnico básico. 

Necessita de 
experiências anteriores?  

SIM       NÃO  
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5. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (OBRIGATÓRIA)  

5.1. As inscrições ocorrerão no período de 13:00h de 16/07/2021 às 23:59h de 26/07/2021. 

5.2. Para a inscrição no processo seletivo, é necessário o envio dos documentos digitalizados 
para o e-mail (jartur@gmail.com) o assunto do e-mail deverá constar: Inscrição Seleção Bolsas 
BI. 

5.3. Documentos necessários para a inscrição:  
 Ficha de inscrição (anexo 1 deste Edital) preenchida e assinada;  
 Cópia da Carteira de Identidade e do CPF;  
 Histórico acadêmico atualizado. 
 Comprovante de experiência, caso tenha. 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1. Critérios de avaliação: análise do histórico acadêmico atualizado (peso 4,0) e entrevista 
(peso 3,0) e comprovação da experiência (peso 3,0). 

6.2. Data e horário e local das entrevistas: 27/07/2021 até dia 30/07/2021, agendamento 
individual, através de ferramenta online. 

 

7. DOS RESULTADOS 

Os resultados serão publicados um (01) dia útil, após o término das entrevistas, no Site do 
EGC e e-mail dos candidatos. 

 

Florianópolis, 16 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

Patricia de Sá Freire 
Coordenadora do Projeto 
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