EDITAL 010/2021 – RETIFICAÇÃO DE PRAZO E ALTERAÇÃO, de 04 de
novembro de 2021
O Órgão de Contratação da Flacso Brasil, no uso de suas atribuições e considerando o Edital
010/2021, resolve:

1- Retificar o subitem “5.1 Requisitos Obrigatórios”, passando a constar a seguinte
redação:
• Profissional de nível superior com graduação em Ciências da Computação ou Engenharia
da Computação e/ou áreas afins (Sistema de Informações ou Processamento de Dados).

2- Retificar o subitem “5.2 Requisitos Desejáveis, passando a constar a seguinte
redação:
Experiência em gestão e soluções de banco de dados com:
• Experiência comprovada no desenho de soluções e arquitetura de sistemas de informações
utilizando tecnologias em Cloud, Business Intelligence (BI) e Big Data;
• Domínio comprovado de ferramentas de desenvolvimento de aplicações web, como JAVA,
PHP, .NET ou PYTHON;
• Experiência comprovada em modelagem de dados e em programação voltada a bases de
dados (SQL), com domínio de ferramentas e sistemas de gerenciamento de bases de dados,
como Oracle, SQL Server, PostgreSQL ou MySQL;
• Domínio comprovado de sistemas baseados no sistema operacional UNIX/LINUX e
experiência no desenvolvimento de automações utilizando Shellscripting;
• Domínio comprovado de ferramentas e soluções de Big Data para armazenamento e
integração de dados, como HDFS, Spark, Hive, Google BigQuery, SQL DataWarehouse, AWS
RedShift, AWS S3, Google CloudStorage;
• Domínio comprovado de ferramentas analíticas para geração de painéis e relatórios sobre os
dados, como Tableau ou Microsoft Power BI. Nota: Visando à objetividade e paridade na
análise comparativa dos currículos, o currículo apresentado não deverá ultrapassar 3 (três)
páginas em fonte Arial Roman 11, em espaço 1,5, com margens de 2,5 cm.
• Profissional que possua formação complementar em nível de pós-graduação
(Mestrado/Doutorado) em tema associado à gestão e soluções de banco de dados e sistemas
de informações para gestão de recursos naturais, conservação da biodiversidade ou avaliação
de impactos sobre a biota de ecossistemas.
3- Retificar o item “12 Critérios de Seleção”, passando a constar a seguinte redação:

Os interessados deverão encaminhar a documentação estabelecida no item 5 deste Termo de
Referência para o e-mail: gerenciador-cif@flacso.org.br até o dia 19 de novembro de 2021.
No campo assunto deverá constar o nome do projeto “GERENCIADOR CIF” e o número do
edital “Edital 010/2021”
4- Retificar o item “13. Pedidos de informações/esclarecimentos”, passando a constar a
seguinte redação:
Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados à Flacso,
por meio do e-mail: gerenciador-cif@flacso.org.br até o dia 12 de novembro de 2021. No
campo assunto deverá constar o nome do projeto “GERENCIADOR CIF” e o número do
Edital: “Edital 010/2021”.
5- Retificar a “Ficha de análise de currículo – Fase I” do Anexo 1, passando a constar a
seguinte redação:

ANEXO 1

PERFIL / CRITÉRIOS:
Contratação de Consultoria Especializada.
Profissional de nível superior com graduação em Ciências da Computação, Engenharia da
Computação e/ou áreas afins (Sistema de Informações ou Processamento de Dados).
Obs.: Processo seletivo e pontuação por qualificação.
Fase 1 – Análise curricular
Atendimento das qualificações mínimas definidas no item 5, de caráter eliminatório. Caso o
candidato não preencha as qualificações mínimas, será eliminado do certame.

FICHA DE ANÁLISE DE CURRÍCULO – FASE I
Processo de Seleção - Edital

1. Formação Acadêmica

010/2021
Pontuação
Máxima:
Critérios

Projeto FLACSO
4800018024
50

pontos

PONTOS

TOTAL

Graduação completa em Ciências da Computação, Engenharia da Computação e/ou áreas
afins (Sistema de Informações ou Processamento de Dados. (OBRIGATÓRIO).
Não Possui Graduação (ELIMINATÓRIO)
Possui Graduação
2. Experiência Profissional

Critérios

0
10
PONTOS

TOTAL

Experiência profissional de no mínimo 3 (três) anos, em criação e gestão de banco de dados na área de
meio ambiente e ecologia (OBRIGATÓRIO).

Qualificação fraca (abaixo de 3 anos) - ELIMINATÓRIO

0

Razoável qualificação (entre 3 a 5 anos)

5

Boa qualificação (entre 5 a 10 anos)

7,5

Ótima qualificação (acima de 10 anos)

10

DESEJÁVEL
•
Experiência comprovada no desenho de soluções e arquitetura de sistemas de
informações utilizando tecnologias em Cloud, Business Intelligence (BI) e Big Data.
•
Domínio comprovado de ferramentas de desenvolvimento de aplicações web, como JAVA,
PHP, .NET ou PYTHON.
•
Experiência comprovada em modelagem de dados e em programação voltada a bases de
dados (SQL), com domínio de ferramentas e sistemas de gerenciamento de bases de dados,
como Oracle, SQL Server, PostgreSQL ou MySQL.
•
Domínio comprovado de sistemas baseados no sistema operacional UNIX/LINUX e
experiência no desenvolvimento de automações utilizando Shell-scripting.
•
Domínio comprovado de ferramentas e soluções de Big Data para armazenamento e
integração de dados, como HDFS, Spark, Hive, Google BigQuery, SQL DataWarehouse, AWS
RedShift, AWS S3, Google CloudStorage, etc.
•
Domínio comprovado de ferramentas analíticas para geração de painéis e relatórios sobre
os dados, como Google data Studio,Tableau ou Microsoft Power BI.
Qualificação fraca (abaixo de 3 anos)
0
Razoável qualificação (entre 3 a 5 anos e 11 meses)

5

Boa qualificação (entre 6 a 9 anos e 11 meses)

7,5

Ótima qualificação (acima de 10 anos)
DESEJÁVEL compatibilidade do currículo com a vaga pretendida

10

Incompatível

0

Parcialmente compatível

5

Compatível
10
DESEJÁVEL Profissional que possua formação complementar em nível de pós-graduação
(Mestrado/Doutorado) em tema associado à gestão e soluções de banco de dados e sistemas de
informações para gestão de recursos naturais, conservação da biodiversidade ou avaliação de impactos
sobre a biota de ecossistemas.
Não possui pós-graduação
0
Possui Mestrado

5

Possui Doutorado

10

Pontuação Total:

0,00

As demais disposições constantes do Edital 010/2021 permanecem inalteradas.

Salete Sirlei Valesan Camba
Diretora – Órgão de Contratação

