
  

  

RETIFICAÇÃO   Nº   01   DO   EDITAL   Nº   01/2021/PALO/DACC/NT/UNIR,   DE  
19   DE   JULHO   DE   2021   

  
  

O  COORDENADOR  DO  PROJETO  PALOMAKOBA,  no  uso  de  suas  atribuições,  torna  público              
que  estão  abertas  as  inscrições  para  o  processo  de  seleção  simplificada  para  atuação  no  projeto                 
“PALOMAKOBA  -  Projeto  de  capacitação  e  desenvolvimento  de  softwares  para  dispositivos             
móveis”,  com  atividades  a  serem  desenvolvidas  no  Departamento  Acadêmico  de  Ciência  da              
Computação  (DACC),  ligado  ao  Núcleo  de  Tecnologia  (NT),   campus   de  Porto  Velho  da  Fundação                
Universidade  Federal  de  Rondônia  (UNIR).  Faz  saber,  pelo  presente,  a  retificação  do  edital  do                
processo  seletivo  simplificado  para  atuação  no  projeto  PALOMAKOBA,  conforme  informações            
que   seguem:  
Onde   se   lê:   

  

  

 

  

 

  
  

Perfil   do(a)   Bolsista   

  
  
  
Vagas   

  
  

Vigência   
(meses)*   

Carga   
horária   
semanal   
(horas)   

**   

  
  
  

Requisitos   mínimos   

Auxiliar   de   
Pesquisa   -   

Atividades   gerais   

1   
(uma)   
vaga   
+   CR   

13   
meses   8   

a)   Profissional   de   
nível   técnico   ou   
superior   em   qualquer   
área   de   formação.   
b)   Experiência   
profissional   com   
atuação   efetiva   na   
administração   pública.   
c)   Possuir   
equipamento   de   
suporte:   
Smartphone/tablet   e   
notebook,   com   acesso   
à   internet.   
d)   Ser   servidor   da   
UNIR.   

Auxiliar   de   
Pesquisa   -   

Atividades   de   
laboratório   

1   
(uma)   
vaga   
+   CR   

13   
meses   8   

a)   Profissional   de   
nível   técnico   ou   
superior   em   
Informática,   Ciência   
da   Computação,   
Engenharia   da   
Computação   ou   áreas   
afins.   



  

  

  

Leia-se:   
  

  

 

  

 

b)   Experiência   
profissional   com   
atuação   efetiva   como   
técnico   de   laboratório   
de   
informática/manutenç 
ão   de   computadores.   
c)   Possuir   
equipamento   de   
suporte:   
Smartphone/tablet   e   
notebook,   com   acesso   
à   internet.   
d)   Ser   servidor   da   
UNIR.   

  
  

Perfil   do(a)   Bolsista   

  
  
  
Vagas   

  
  

Vigência   
(meses)*   

Carga   
horária   
semanal   
(horas)   

**   

  
  
  

Requisitos   mínimos   

Auxiliar   de   
Pesquisa   -   

Atividades   gerais   

1   
(uma)   
vaga   
+   CR   

13   
meses   8   

a)   Profissional   de   
nível   técnico,   superior   
completo   ou   em   
andamento   em   
qualquer   área   de   
formação.   
b)   Experiência   
profissional   com   
atuação   efetiva   na   
administração   pública.   
c)   Possuir   
equipamento   de   
suporte:   
Smartphone/tablet   e   
notebook,   com   acesso   
à   internet.   
d)   Ser   servidor   da   
UNIR.   



  

  

  

  
  

Porto   Velho,   20   de   julho   de   2021.   
  
  
  

  
  
  

Ewerton   Rodrigues   Andrade     
Coordenador   Geral   do   Projeto     

  

 

  

 

Auxiliar   de   
Pesquisa   -   

Atividades   de   
laboratório   

1   
(uma)   
vaga   
+   CR   

13   
meses   8   

a)   Profissional   de   
nível   técnico,   superior   
completo   ou   em   
andamento   em   
Informática,   Ciência   
da   Computação,   
Engenharia   da   
Computação   ou   áreas   
afins.   
b)   Experiência   
profissional   com   
atuação   efetiva   como   
técnico   de   laboratório   
de   
informática/manutenç 
ão   de   computadores.   
c)   Possuir   
equipamento   de   
suporte:   
Smartphone/tablet   e   
notebook,   com   acesso   
à   internet.   
d)   Ser   servidor   da   
UNIR.   


