
BOLSISTA MESTRE I 

COORDENADOR DE PROJETOS DE SOFTWARE 
Projeto: IPQM/FUNDEP/STERNA 

Nome da vaga/cargo: Coordenador de projetos de software 

Quantidade de vagas:  01 

Local de Trabalho: Instituto de Pesquisas da Marinha - IPqM, Rio de Janeiro 

Horário de trabalho: De 07:30 às 16:30 horas 

Descrição das atividades a serem desempenhadas: 

 Elaboração de Arquitetura de Software orientada a objeto; 

 Coordenação da equipe de desenvolvimento de software; 

 Elaboração de rotinas de software baseadas em C / C++ para tratamento de informações; 

 Análise de variáveis de campo extraídas de equipamentos de navegação (radares, GPS, AIS 
entre outros); 

 Elaboração de algoritmos para sistemas de tempo real de link de dados táticos; 

 Implantação do sistema a bordo de organizações militares e meios navais; e 

 Execução de rotinas de teste de software em laboratório e a bordo de meios navais. 

Requisitos necessários: 

 Experiência de 20 anos ou mais em desenvolvimento de projetos científicos; 

 Experiência de 10 anos ou mais em gerenciamento de software; 

 Conhecimento de software embarcados; 

 Experiência de 20 anos ou mais na área de desenvolvimento de Link de Dados Táticos; 

 Sólidos conhecimentos em linguagem de programação C / C++; 

 Experiência em desenvolvimento em ambiente GNU/Linux; 

 Ter atuado em desenvolvimento de sistemas de tempo real; 

 Vivência em desenvolvimento de softwares através de framework multiplataforma (QT). 

 Possuir experiência em métodos UML; 

 Conhecimento de cenários táticos navais; 

 Disponibilidade para embarques esporádicos em meios navais (navios e submarinos); 

 Residir na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. 

 Excelência nas habilidades de escrita para produção de documentos técnicos; 

 Disponibilidade de embarque; e 

 Inglês avançado. 

Exigências do cargo/vaga: 

 Curso de Engenharia Eletrônica e/ou programação; 

 Mestrado em Sistemas da Informação; 

 Conhecimento em métodos numéricos e; 

 Conhecimentos nas linguagens: C++ e Java; 

Local de trabalho: Instituto de Pesquisas da Marinha, Ilha do Governador; 

Carga horária: 32h semanais; e 

Salário: 10.752,00 

 

Os interessados deverão encaminhar os currículos para o e-mail: agpprojetos@fundep.com.br, até 
o dia 27/07/2020. No título do e-mail informar nome da vaga e projeto: [26277] Bolsista Mestre I – 
Coordenador de projetos de software 

mailto:agpprojetos@fundep.com.br

