
 

 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Contrata: Analista de Big Data 
para trabalhar no projeto MPMG 2021. 
 

O Analista de Big Data é um profissional versátil, com conhecimentos amplos 
em: ciência de dados, engenharia de dados e aprendizagem de máquina. 
 

Quantidade de vagas: 
 Pleno - 02 
 Junior - 01 

 

Regime de contratação: CLT 
 

Dedicação: Full-time (40h/s) 
 

Modalidade de trabalho: Remoto 
 

*Após a diminuição das restrições sanitárias, por conta da pandemia da Covid-
19, o trabalho poderá migrar para uma modalidade mista (remoto + presencial) 
ou somente presencial (nas instalações do GSI/MPMG - Lourdes, Belo 
Horizonte-MG). 
 

**Inscrições até 26 de fevereiro de 2021. 
 

Sobre o Programa Capacidades Analíticas 
 

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG, por meio do Gabinete 
de Segurança e Inteligência - GSI, tem desenvolvido diversas atividades no 
sentido de realizar, especialmente quando envolva grande volume de dados, a 
análise de dados e a produção de conhecimentos sobre políticas públicas, 
despesas públicas, indicadores sociais e investigações complexas, nas esferas 
cível e criminal. 
Neste sentido, tem sido desenvolvido o Programa Capacidades Analíticas, que 
se propõe a habilitar a realizar o diagnósticos das despesas públicas nos 
municípios mineiros, de forma ágil e eficiente. 
O Programa de Capacidades Analíticas do MPMG, em sua fase evolutiva, 
realizada em parceria com o Departamento de Ciência da Computação da 
Universidade Federal de Minas Gerais (DCC-UFMG), tem como objetivo 
projetar, implementar e manter operacional uma plataforma de processamento 
massivo de dados. 
 

O que você irá fazer? 

Geral: 
 Atuar em todo o processo de engenharia de dados; 
 Implementação de sistemas de pré-processamento de dados; 
 Arquitetura e design estrutural dos softwares; 
 Criação, manutenção e gestão de sistemas de banco de dados relacionais 

e não relacionais; 
 Realizar testes e validações nos algoritmos implementados; 



 

 

 Colocar em produção os modelos desenvolvidos; 
 Documentar a implementação, a parametrização e o input/output de 

dados dos algoritmos; 
 Trabalhar em um ambiente totalmente ágil, com times em constante 

evolução. 
 

Gestão de Dados: 
 Garantir que os dados estejam disponíveis para a análise de forma 

segura; 
 Construir repositórios para Big Data; 
 Desenvolver, construir, testar e manter arquiteturas, tais como bancos de 

dados e sistemas de processamento de dados em grande escala. 
Possibilidade: coleta de dados por meio de serviços ou jobs; 

 Transformar: por meio de ETLs, pipelines, streamings, realtime ou não; 
 Armazenar: em bancos, armazéns e repositórios diversos; 
 Disponibilizar: por meio de serviços ou interfaces de consultas (APIs); 
 Integrar: diversas fontes de dados diferentes; 
 Preocupação com resiliência de mecanismos tecnológicos e, também, 

com a prontidão da disponibilidade dos dados. 
 

Testes de Software: 
 Modelagem e criação de casos de testes; 
 Realização de testes: 

o Unitários; 
o Funcionais; 
o Estruturais; 
o Regressão; 
o Integração; 
o Estresse; 
o Usabilidade; 
o Aceitação; 
o Performance; 
o Carga; 
o Segurança; 

 Projetar testes automatizados; 
 Gerar relatórios de testes; 
 Analisar as aplicações para que possíveis erros de implementação sejam 

corrigidos durante o desenvolvimento; 
 Corrigir as falhas (em conjunto com a equipe de desenvolvimento) antes 

que o produto final seja disponibilizado; 
 

O que buscamos?  
 
Formação: 

 Graduação completa em Tecnologia da Informação ou afins. 
 Pós-graduação: mestrado ou doutorado (desejável). 

 

 



 

 

Experiências: 
 Experiência com desenvolvimento Python aplicado à ciência de dados; 
 Conhecimentos necessários: 

o Pipelines realtime, como Kafka; 
o SQL; 
o Apache Spark; 
o Pyspark; 
o Apache Hadoop; 
o Hive; 
o Bancos de dados relacionais e não relacionais; 
o Algoritmos e modelos de Machine Learning (desejável); 
o Algoritmos e modelos de Deep Learning (desejável); 
o Python; 
o Motores de busca baseados no Apache Lucene (Solr ou 

ElasticSearch). 
 Conhecimentos desejáveis: 

o Experiência com frameworks de machine learning e preparação de 
dados, tais como Scikit- learn, PyTorch, TensorFlow, Scipy, 
Pandas, Numpy, Matplotlib e afins. 

o Docker, javascript, css. 
 

Habilidades: 
 Perfil multidisciplinar e colaborativo, com habilidade para trabalhar em 

equipe. 
 Proatividade, iniciativa, dinamismo, criatividade, capacidade de participar 

de projetos com alto grau de inovação. 
 

Etapas do processo seletivo? 

1. Seleção curricular; 
2. Entrevista remota; 
3. Testes de conhecimentos (caso necessário). 

 

Os interessados deverão fazer a inscrição pelo link:  

https://forms.gle/ZNFS4RxPus2pSqhHA 

https://forms.gle/ZNFS4RxPus2pSqhHA

