
 

 

 

Descrição de Perfil de Vaga 

 

1. Cargo: Analista de Projetos de TI 

2. Empresa: Centro de Telessaúde HC-UFMG 

3. Carga Horária: 40 horas semanais 

4. Modo de contratação: CLT 

5. Descrição: Profissional com habilidade para planejar, monitorar e administrar projetos de TI 

utilizando processos e ferramentas formais para atender às especificações, qualidade, custos e 

prazos. 

6. O cargo de Analista de Projetos implica as seguintes atividades: 

a. Planejar, monitorar, administrar e gerenciar os projetos de TI, analisando todas as 

documentações do projeto, garantindo as obrigações contratuais relativas às especificações, 

qualidade, custos e prazos. 

b. Desenvolver as fases do projeto (diagramas, cronogramas, descrições de atividades, planilha 

de custos, relatórios), visando especificar e solicitar recursos necessários para elaboração de 

produtos após cada fase do projeto; 

c. Consolidar e divulgar as informações do projeto (diagramas, cronogramas, descrições de 

atividades, planilha de custos, relatórios), visando o desenvolvimento de produtos após cada 

fase; 

d. Elaborar e planejar as fases e interações, estimando o escopo, orçamento, recursos 

necessários, esforço e o custo total do projeto; 

e. Definir as restrições do projeto, apresentando opções, além de prever o impacto sobre a 

previsão financeira e as restrições do projeto; 

f. Analisar e identificar possíveis riscos ao projeto, identificando estratégias de prevenção e 

diminuição dos mesmos e reavaliando desde o início até o final; 

g. Definir e elaborar o planejamento e o desenvolvimento do projeto, elaborando os processos 

de controle de monitoramento, indicadores e relatório de status, bem como os 

procedimentos e limites para ações corretivas; 

h. Definir as informações e os processos que serão usados, visando monitorar e controlar o 

andamento, a qualidade e riscos do projeto; 

i. Gerenciar a preparação do ambiente para implantação, junto com a área de infraestrutura 

de TI; 

j. Levantar as necessidades de forma proativa, procurando identificar possíveis alternativas de 

solução; 

7. Requisitos: 

a. Formação na área de Tecnologia da Informação ou afim. 

b. Experiência de 3 anos em execução de projetos de TI 

c. Idioma: Inglês intermediário 

8. Habilidades necessárias: 

a. Organização; 

b. Liderança; 

c. Comunicação eficaz; 



 

 

d. Objetividade; 

e. Capacidade de ouvir. 

f. Proatividade; 

g. Gestão de conflitos; 

h. Planejamento 

9. Diferenciais: 

a. Experiência em gestão de desenvolvimento de software utilizando Asana 

b. Bons conhecimentos em Linux 

c. Experiência em desenvolvimento em Angular, Spring Boot servidores Wildfly, Glasfish, 

Docker e utilização de Git. 

10. Benefícios: 

a. Salário: R$ 3.500,00 

b. Benefício Alimentação: R$ 411,00 

c. Vale transporte 

11. Informações sobre o envio do currículo: 

a. Enviar os currículos para o endereço telessaude.mg@hc.ufmg.br até o dia 30/06/2020 com 

o assunto; Vaga Analista de Projetos de TI 
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