
 

 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Contrata: Desenvolvedor Web (full 
stack) para trabalhar no projeto MPMG 2021. 
 

O desenvolvedor web full stack é um profissional capaz de trabalhar com toda 
a pilha de desenvolvimento de um projeto. Além de conseguir atuar com o front-
end e o back-end, esse profissional também pode contribuir em todas as etapas 
e partes de um sistema, como o servidor e o banco 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 profissional irá atuar em duas linhas diretas: 
1. Desenvolvimento Front-end:  

o Designer de produto responsável pela User Interface (UI); 
o Estabelecer um guia para a aplicação Web como convenções, 

frameworks, requisitos, linguagens visuais e especificações. 
2. Desenvolvimento Back-end:  



 

 

o Projetar aplicações pensando em arquitetura de componentes, 
fluxos de dados e infra-estrutura de desenvolvimento com 
integração; 

o Conectar uma API para recuperar informações de maneira 
amigável. 

o Desenvolver código do lado do cliente para executar animações, 
transições, lazy load, interações, fluxos de aplicativos, observando 
otimização progressiva e compatibilidade reversa com versões 
anteriores. 

o Instanciação de servidor, APIs, banco de dados, modelagem e 
estruturação de dados. 

 

O que buscamos?  
 
Formação: 

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

 

Experiências: 
 Ampla experiência com desenvolvimento web full stack. 
 Conhecimentos necessários: 

o Python 
o Node.JS 
o JavaScript 
o HTML 
o CSS 
o ReactJS 
o SQL 
o Criação de APIs 

 Conhecimentos desejáveis: 
o D3 
o AngularJS 

 

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/D38N232MMtar8YdUA 
 

https://forms.gle/D38N232MMtar8YdUA

