
 

 

Nome do Projeto: Projeto 24716*1 – Mggrafeno 2.0: Produção de grafeno a partir da esfoliação química 
de grafite natural e aplicações 

 
Nome da vaga/cargo: Desenvolvedor na área de Sistemas Computacionais de Tratamento de Dados e 
Aprendizado de Máquina 

 
Quantidade de vagas: 02 vagas. 

 
Local de Trabalho: UFMG-ICEx-Departamento de Ciência da Computação e Centro de Desenvolvimento 
da Tecnologia Nuclear (CDTN) - (Remotamente durante a pandemia). 

 
Horário de trabalho: de 08 às 17 horas – Carga Horária de 40 h semanais 

 
Descrição das atividades a serem desempenhadas: 

 
Os profissionais contratados deverão atuar no desenvolvimento de métodos computacionais a serem 
aplicados na gestão de dados gerados a partir de experimentos para a síntese, aplicação e caracterização 
de grafeno. Requer conhecimento prévio comprovado em desenvolvimento de sistemas, banco de dados, 
sistema de gestão, armazenamento de arquivos e aprendizado de máquina. Além disso, é desejado o 
conhecimento em técnicas de caracterização de grafeno, tais como espectroscopia Raman, AFM, dentre 
outros. 

 
Exigências do cargo/vaga 

 
Estamos buscando profissional graduado na área de Computação ou afim para atuar no projeto de 
inovação tecnológica MGgrafeno. 

 

Os candidatos devem demonstrar perfil de independência, capacidade de lidar com desafios, alta 
qualificação técnico-científica e disponibilidade para morar em Belo Horizonte - MG, e realizar viagens 
nacionais e/ou internacionais de curta ou média duração. 

 
O que precisamos 
 
Buscamos um desenvolvedor ou desenvolvedora que goste de programar, se preocupe com excelência 
técnica e boas práticas de programação. Os seguintes conhecimentos são desejados: 

● Estar familiarizado com os fundamentos de OO,  JavaScript,  HTML e CSS; 
● Ter conhecimento/experiência com framework JavaScript Angular v9 e estruturas de pré-

processamento CSS (como Sass ou LESS); 
● Ter conhecimento/experiência com linguagem de programação Golang (https://golang.org/); 
● Ter conhecimento/experiência com banco de dados (MongoDB e Redis); 
● Experiência em ambiente com Linux, Git, CI/CD, Docker, Kubernetes e com a cultura DevOps; 
● Ter curiosidade intelectual, gostar de explorar novas tecnologias e melhorar a arquitetura de 

sistemas; 



 

 

● Curtir a cultura ágil e ferramentas correlatas (Scrum e Kanban, principalmente); 
● Ter conhecimento de técnicas de caracterização de grafeno. 

 
Salário R$: Bolsa de R$6.000,00.  

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. 

 
Os interessados deverão encaminhar os currículos e duas cartas de recomendação para os e-mails: 
walquiria.marcondes@cdtn.br e contato@mggrafeno.com.br até o dia 12 de maio 2021 às 17:00 horas. 
No título, informar nome e vaga do projeto. 

 
O processo de seleção estará ancorado na análise dos currículos e das cartas de recomendação avaliando-
se tanto a capacitação quanto à adequação do perfil do candidato às atividades do projeto. O processo 
de seleção incluirá uma entrevista, além de outras informações a serem solicitadas a critério da comissão 
de seleção. 


