
 

 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Contrata: Arquiteto de dados para 
trabalhar no projeto 28295 -  MPMG 2021. 
 

O arquiteto de dados é um profissional versátil, que traduz os requisitos de 
negócios em requisitos de tecnologia e define padrões e princípios de dados. O 
arquiteto de dados atua de forma ampla, desde a visualização, projeto e 
preparação dos dados em uma estrutura que pode ser utilizada por cientistas e 
engenheiros de dados. Os engenheiros de dados são os profissionais que 
auxiliam os arquitetos de dados na construção da estrutura de trabalho para 
pesquisa e recuperação de dados. 
 

Quantidade de vagas: 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? 

O arquiteto de dados será o responsável por projetar/ajustar a estrutura de 
gerenciamento de dados corporativos, que descreve os processos usados para 



 

 

planejar, especificar, habilitar, criar, adquirir, manter, usar, arquivar, recuperar, 
controlar e eliminar dados. Além disso, o profissional atuará: 

 No fornecimento de um vocabulário de negócios comum padrão; 
 Na definição de requisitos estratégicos; 
 Na descrição de projetos integrados de alto nível, com o objetivo de 

atender a requisitos e, também, o alinhamento com a estratégia 
corporativa e arquitetura de negócios relacionada. 

 

 

 Responsabilidades (gerais): 
o Traduzir requisitos de negócios em especificações técnicas, 

incluindo fluxos de dados, integrações, transformações, bancos de 
dados e data warehouses; 

o Definir e/ou propor alterações na estrutura de arquitetura de dados, 
padrões e princípios, incluindo modelagem, metadados, 
segurança, dados de referência e dados mestres; 

o Definir e/ou propor ajustes na arquitetura de referência, que é um 
padrão que pode ser seguido para criar e melhorar sistemas de 
dados; 

o Definir  e/ou propor ajustes nos fluxos de dados, ou seja, quais 
partes da organização geram dados, que requerem dados para 
funcionar, como os fluxos de dados são gerenciados e como os 
dados mudam na transição; 

o Colaborar com os diferentes grupos parceiros. 
 

 

 Responsabilidades (gestão): 
o Atuar na coordenação dos trabalhos dos demais membros da 

equipe (engenheiros de dados e desenvolvedores full stack); 
o Participar de reuniões e reportar as atividades desenvolvidas por 

meio de relatórios; 
o Interagir ativamente com a equipe de analistas de tecnologia da 

informação do MPMG para estabelecer prioridades e definição do 
cronograma de trabalho da equipe, em conjunto com o gerente do 
projeto; 

o Trabalhar em um ambiente totalmente ágil, com times em 
constante evolução. 

 

 

 Responsabilidades (engenharia de dados): 
o Atuar em todo o processo de engenharia de dados; 
o Implementação de sistemas de pré-processamento de dados; 
o Coordenar: 

 A criação, manutenção e gestão de sistemas de banco de 
dados relacionais e não relacionais; 

 A disponibilização em produção os modelos desenvolvidos; 
 A documentação da implementação, da parametrização e 

do input/output de dados dos algoritmos; 



 

 

 

 

 

 

 Responsabilidades (gestão de dados): 
o Garantir que os dados estejam disponíveis para a análise de forma 

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

bancos de dados e sistemas de processamento de dados em 
grande escala; 

o Transformar: por meio de ETLs, pipelines, streamings, realtime ou 
não; 

o Armazenar: em bancos, armazéns e repositórios diversos; 
o Disponibilizar: por meio de serviços ou interfaces de consultas 

(APIs); 
o Integrar: diversas fontes de dados diferentes; 
o Preocupação com resiliência de mecanismos tecnológicos e, 

também, com a prontidão da disponibilidade dos dados. 
 
O que buscamos?  
 
Formação: 

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

 

Experiências: 
 Desenvolvimento Python aplicado à ciência de dados; 
 Desenvolvimento de sistemas, compreensão do ciclo de vida de 

desenvolvimento do sistema, abordagens de gerenciamento de projetos 
e requisitos, design e técnicas de teste. 

 Modelagem e design de dados (desenvolvimento de SQL e administração 
de banco 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. 
 

 
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. 

 Perfil de liderança, disposto a coordenar uma equipe, calcular riscos e 
dirimir conflitos. 

 

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/aJqo9d6T7DPjem5p9 
 

https://forms.gle/aJqo9d6T7DPjem5p9

