
Vaga para projeto: 26400
Local de Trabalho: Laboratório de Computação em 

Fenômenos de Transporte – LCFT/ITA – São José dos Campos- SP
Serviço: Técnico em Tecnologia da Informação 

Atividades:
Desenvolver atividades de suporte técnico aos usuários de microcomputadores, envolvendo

utilização de aplicativos e resolução de problemas de software e hardware. Realizar atividades técnicas,
envolvendo a avaliação, controle, montagem, testes, monitoramento, manutenção e operação de
equipamentos de laboratório e de computação, bem como de circuitos e componentes eletrônicos e/ou
mecânicos e de linhas e serviços de transmissão de dados. Realizar atividades relativas ao planejamento,
avaliação e controle dos projetos de instalações e manutenção de equipamentos de informática e
operação de “cluster” de computadores. Prestar suporte técnico aos usuários de microcomputadores, no
tocante ao uso de software básico, aplicativos, serviços de informática e de redes em geral.

Orientar e executar trabalhos de natureza técnica, relativos ao planejamento, avaliação e controle de instalações e equipamentos
de informática, orientando-se por plantas, esquemas e outros documentos específicos e utilizando instrumentos apropriados para sua
montagem, funcionamento, manutenção e reparo.
Executar a montagem de aparelhos, circuitos ou componentes eletrônicos, utilizando técnicas e ferramentas apropriadas, orientando-se
por desenhos e planos específicos.
Participar da instalação e orientação de funcionamento e a operação de equipamentos de informática.
Diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de solicitações recebidas dos usuários, buscando solução para os mesmos ou
solicitando apoio superior.
Orientar trabalhos de instalação e ampliação de redes telefônicas e tarefas correlatas para garantir o seu perfeito funcionamento.
Efetuar reparos em sistemas eletrônicos ou conjuntos mecânicos de equipamentos, conforme solicitações recebidas ou a partir de
problemas detectados.
Desenvolver aplicações baseadas em software, utilizando técnicas apropriadas, mantendo a documentação dos sistemas e registros de
uso dos recursos de informática.
Planejar, supervisionar, controlar e realizar ações de montagem e de manutenção corretiva e preventiva de sistemas integrados
eletrônicos, de informática.
Dar suporte técnico em apresentações de aulas, palestras, seminários etc, que requeiram o uso de equipamentos de informática.
Participar da implantação e manutenção de sistemas, bem como desenvolver o acompanhamento do funcionamento dos sistemas em
processamento solucionando irregularidades ocorridas durante a operação.

Pré-requisitos:
Ensino Médio Completo. Cursos Técnico específico da área de atuação. Inglês Básico, e ser proativo. Conhecimento de informática,
software e hardware. Conhecimento de OS Linux e sua implantação e manutenção em “cluster” de pequeno porte.

Salário: a combinar

Benefícios: Vale transporte e Vale alimentação.

Os interessados deverão encaminhar currículo com pretensão salarial para agpprojetos@fundep.ufmg.br;
andresaoliveira@fundep.ufmg.br e secretaria.lcft@gmail.com até o dia 20/02/2019.

No campo “Assunto” do e-mail informar: [26400] – Técnico em Tecnologia da Informação.

VAGA PARA 
PROFISSIONAL CLT 

Técnico Nível Médio I 
(Tecnologia da Informação)  


