
  
 
 
 
 

 

 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa contrata: Pesquisador na área de Software para            

Análise de Dados para trabalhar no projeto NA@MO. 

Local de trabalho: Trabalho remoto  

Quantidade de vagas: 01 

Nome do Projeto: 26438 – DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOGIA PARA            

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E ESTRUTURAL EM ESCALA NANOMÉTRICA. 

Estamos buscando profissional com experiência comprovada para atuar em projeto de inovação            

tecnológica com duração de 3 meses, prorrogável por mais 2 meses. Graduação ou pós-graduação              

nas áreas de Ciência da Computação ou Engenharias é um diferencial. 

Atividades:  

O profissional selecionado fará parte de uma equipe de alto-nível, já existente e que atua no                

desenvolvimento de um conjunto de softwares dedicados ao controle de hardware de alta             

tecnologia atualmente em desenvolvimento. O profissional será responsável pela implementação          

de módulos (nodes) específicos de um software de análise de dados inovador baseado no              

paradigma de fluxo de dados (dataflow).  

Pré-requisitos:  

É necessário que o candidato tenha comprovada experiência em desenvolvimento de software,            

reuso de software, modularidade e testes.  

É necessário que o candidato tenha sólida experiência com a linguagem C++.  

É desejável que o candidato tenha embasamento em estatística, processamento de sinais ou             

aprendizado de máquina. 

Conhecimento do framework Qt é um diferencial desejável. 

Os candidatos deverão apresentar perfil de independência, capacidade de lidar com desafios, alta             

qualificação técnico-científica. A vaga é para trabalho remoto. 

Valor da Bolsa: À partir de R$ 5.000,00 (isento de impostos) podendo ser maior de acordo com o                  

currículo e experiência comprovada pelo candidato. A contratação será pelo período de 3 meses,              

prorrogável por 2 meses. 

A contratação se dará por bolsa de pesquisa, dadas as características das tarefas a serem               

realizadas pelo(a) profissional estarem intrinsecamente ligadas a um projeto de pesquisa e            

desenvolvimento. 

 



  
 
 
 
 

 

Benefícios: Valor da bolsa não tributável.  

 

Carga horária: Carga horária de 40h semanais com dedicação exclusiva ao projeto. Devido à              

pandemia da COVID-19, a posição ofertada poderá ser realizada por trabalho à distância durante              

a duração do projeto, sendo necessária a presença virtual do colaborador nas reuniões de              

equipe que ocorrem geralmente duas vezes por semana, ou quando for necessária sua presença              

online, Por tratar-se de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, o horário de trabalho              

poderá ser modificado ou estendido de acordo com necessidades específicas, mas sem a             

necessidade de trabalho presencial. 

Para participar da seleção: Os interessados deverão encaminhar currículo, eventuais cartas de            

recomendação e portfólio de projetos relacionados para os e-mails: agpprojetos@fundep.ufmg.br          

e projetos@labns.com.br. No título do e-mail inserir: “[Projeto NA@MO] Análise de Dados ”. 

Prazo de inscrição para o processo seletivo: 09/07/2020 a 20/07/2020.  

O processo seletivo estará ancorado na análise dos currículos, das cartas de recomendação e de               

uma entrevista. O candidato será avaliado tanto por sua capacitação quanto pela adequação de              

seu perfil às atividades do projeto. Informações adicionais poderão ser solicitadas a critério da              

comissão de seleção, que por sua vez será formada por: 

1. Cassiano Rabelo e Silva 

2. Hudson Luiz Silva de Miranda 

3. Prof. Omar Paranaiba Vilela Neto 

4. Taiguara Tupinambás 
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