







EDITALNº02/2021/PALO/DACC/NT/UNIR,DE04DEAGOSTODE2021 

PROCESSODESELEÇÃOSIMPLIFICADA 
PARAATUAÇÃONOPROJETO“PALOMAKOBA” 

OCOORDENADORDOPROJETOPALOMAKOBA,nousodesuasatribuições,tornapúblico
que estão abertas as inscrições para o processo de seleçãosimplificadaparaatuaçãonoprojeto
“PALOMAKOBA - Projeto de capacitação e desenvolvimento de softwares para dispositivos
móveis”, com atividades a serem desenvolvidas no Departamento Acadêmico de Ciência da
Computação(DACC),ligadoaoNúcleodeTecnologia(NT),campusdePortoVelhodaFundação
UniversidadeFederaldeRondônia(UNIR). 

1 DISPOSIÇÕESPRELIMINARES 
1.1
AFundaçãoUniversidadeFederaldeRondônia(UNIR),emparceriacomaFlextronicsda
Amazônia LTDA, Motorola mobility comércio de produtos eletrônicos LTDA e Fundação de
apoio edesenvolvimentoaoensino,pesquisaeextensãouniversitárianoAcre(FUNDAPE),por
meio de convênio celebrado entre as partes (DOU 122, de 01/07/2021), estão executando o
projeto “PALOMAKOBA - Projeto de capacitação e desenvolvimento de softwares para
dispositivosmóveis”. 
1.2
O projeto consiste na capacitação e o desenvolvimento profissional na áreadepesquisa
tecnológicadesoftwaresparadispositivosmóveis,medianteousodeinvestimentosdepesquisa,
desenvolvimento e inovação derivados dos benefícios fiscais usufruídos pelas empresas
produtorasedesenvolvedorasdebenseserviçosdetecnologiasdainformaçãoecomunicação. 
1.3

DetalhesadicionaissobreoprojetopodemserconsultadosnoA
 nexoVI. 

1.4
Opresenteeditaldestina-seàseleçãodeprofissionaisparaatuaremcomobolsistas,afim
dedesenvolveratividadesrelacionadasaoprojeto. 
2 DOQUADRODEVAGASPARASELEÇÃO 
2.1
Os bolsistas selecionados irão realizar suas atividades em Porto Velho (RO), podendo
aconteceratividadesremotasenquantoestiveremvigentesasmedidasdedistanciamentosociale
enfrentamentoapandemiacausadapelonovocoronavírus. 
2.2

Osbolsistasselecionadospoderãosecandidatareatuaremmaisdeumperfil. 

2.3

Osrequisitosmínimosparaocupaçãodasvagassão: 

2.3.1 Profissional de nível superior em Informática, Ciência da Computação, Engenharia da
Computaçãoouáreasafins. 
2.3.2 Experiênciaprofissionalcomatuaçãoefetivaematividadesdeextensãoepesquisa. 
2.3.3 Desejávelquesejamestreoudoutor. 
2.3.4 DesejávelquesejaservidordaUNIR. 
2.3.5 Possuirequipamentodesuporte:Smartphone/tabletenotebook,comacessoàinternet. 












2.4
O perfil dos bolsistas, o número de vagas, o período de vigência do contrato e a carga
horáriaparaaocupaçãodasvagasestãodescritosnosQuadrosaseguir: 
Tutorconteudista/Tutorformador 


Disciplina 

Vagas 

Vigência
(módulo)* 

Carga
horáriado
módulo 
(horas) 
** 

TópicosemProcessodeDesenvolvimentode
SoftwareparaoMercado 

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 

Revisãodeconceitosdedesenvolvimentode
softwareelógicadeprogramação 

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 

Boaspráticasnodesenvolvimentodesoftware 

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 

Tecnologiasdesuporteaodesenvolvimentode
software 

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 

Laboratóriodedesenvolvimentodesoftware 

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 

Fundamentosdequalidadeetestedesoftware 

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 

Laboratóriodequalidadeetestedesoftware

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 

FundamentossobreoAndroid 

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 

DesenvolvimentodesoftwareparaAndroid 

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 

Tópicosavançadosparaodesenvolvimentode
softwareparaAndroid 

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 

Laboratóriodedesenvolvimentodesoftwarepara 1(uma)vaga 
Android 
+CR 

01(um) 

8 

FundamentossobreLinuxEmbarcado/AOSP 

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 

SistemasnativosecaracterísticasdoLinux
Embarcado/AOSP 

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 

TópicosavançadossobreLinuxEmbarcado/
AOSP 

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 

AutomaçãoutilizandoAndroid 

1(uma)vaga 
+CR 

01(um) 

8 











Tutororientadordoprojeto(hands-on) 


Aplicaçãopráticadosconhecimentosem
umProjetodeSoftware 

Vigência
(meses)* 

Vagas 

Disciplina 

3(três)vaga 
+CR 

Carga
horária
semanal 
(horas) 
** 

05(cinco) 

8 


(*) Poderá ocorrer interrupção e prorrogação do prazoestabelecido,dependendodanecessidade
doProjeto. 

(**) As horas trabalhadas estarão vinculadas a atividades a serem realizadas, podendo ocorrer
atividadesnosfinaisdesemana,conformeestabelecidoemplanodetrabalho. 

(***)CR:CadastroReserva. 

2.4.1 IMPORTANTE: o contrato de bolsista não inclui direitos previdenciários e
trabalhistas, não assegura estabilidade na atividade ou qualquer vínculo com a UNIR ou
qualqueroutrainstituiçãoenvolvidanoprojeto. 
2.4.2 As atividades comuns e específicas para cada bolsista estão detalhadas no Anexo I
desteEdital. 
3 DOCRONOGRAMA 


3.1 OProcessoSeletivoseguiráoseguintecronograma: 
Etapa/Seleção 
Publicaçãodoedital 
Recursoaoedital 


Períododeinscrição 

Data 
04deagostode2021 
05e06deagostode2021 
07deagostode2021à 
12deagostode2021 

ResultadodaHomologaçãodasInscriçõeseda
Análisecurricular 

13deagostode2021 

RecursoaHomologaçãoedaanálisecurricular 

14e15deagostode2021 

Resultadofinaldahomologaçãoedaanálise
curricular 

16deagostode2021 









Convocaçãoparaentrevistas 


Entrevista 

Resultadodaentrevista 
Prazopararecurso 
Publicaçãodoresultadofinaldoedital 

16deagostode2021 
17deagostode2021à 
19deagostode2021 
20deagostode2021 
21e22deagostode2021 
23deagostode2021 



4 DASINSCRIÇÕESNOPROCESSODESELEÇÃO 
4.1
AsinscriçõesserãorealizadasnoperíodonoItem3.1,EXCLUSIVAMENTEpormeio
eletrônicocomencaminhamentodosdocumentos(digitalizados),solicitadosnoitem4.4parao
endereçoeletrônico:palomakoba@unir.br,atéàs23he59min(horáriodeBrasília),seguindoo
cronograma estabelecido no quadro 3.1. A correspondência eletrônica deve ser encaminhada
com o título da vaga pretendida e nome do candidato (exemplo: Tutor conteudista / Tutor
formador–NOMEDOCANDIDATO). 
4.2
Não serão consideradas as inscrições feitas em locais e horários diferentes aos
estipuladosnesteEdital. 
4.3
Ocandidato,aoapresentaradocumentaçãorequerida,seresponsabilizapelaveracidade
de todas as informações prestadas, sendo de sua inteira responsabilidade a resolução e
qualidadedosarquivosdigitalizados. 
4.4
Documentação exigida para homologação das inscrições (os originais deverão ser
apresentadosquandodaefetivaçãodosselecionados): 
a) cópiadaCarteiradeIdentidadeouCNHdentrodoprazodevalidade; 
b) cópiadoCPF(senãotivernaidentidade); 
c) cópiadoCertificadodeConclusãodoCursoexigidocomorequisitomínimo. 
d) formuláriodeinscriçãodevidamentepreenchido,conformemodelodoANEXOII. 
e) termodecompromissoprofissionalemformuláriopróprio,segundomodelodoA
 NEXO
III; 
f) fichadeavaliaçãodetítulos(A
 NEXOIV)juntamentecomcópiassimplesdos
documentoscomprobatóriosdaAnáliseCurricular,conformepontuadonoitem5.2. 

4.5
Somenteestarãoaptosaparticipardoprocessoseletivoosinscritosqueapresentarema
documentaçãocompletanomomentodainscrição. 
4.6
A inscrição implica o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas
nesteEdital,dasquaisocandidatonãopoderá,emhipótesealguma,alegardesconhecimento. 
4.7

ParaefeitodesteEdital,nãohaverácobrançadetaxadeinscrição. 

4.8
O candidato é o único responsável pelas informações prestadas na inscrição deste
ProcessoSeletivo,dispondo,acomissãodeseleção,odireitodeexcluirdoprocessoaqueleque
não preencher o formulário de inscrição de forma correta e completa e não apresentar os
documentosexigidosnoitem4.4. 









4.9
Não serão consideradas declarações de candidatos assinadas por si mesmos para
comprovação de suas próprias formações ou experiências. Para estes casos, deverá ser
apresentadadeclaraçãodoestabelecimentoregularondehouveaatuação(instituiçãodeensino,
órgãopúblico,empresaetc.),devidamenteassinadaedatada,preferencialmenteempapelcom
timbredaempresa/instituiçãodeclarante. 
4.10

Nãoserácomputadocomoexperiênciaprofissionaltempodeestágiooudemonitoria. 

4.11 Não haverá, sobqualquerpretexto,inscriçãoprovisória,condicional,extemporâneaou
comdocumentaçãoincompleta,viaprocuração,correspondênciapostalouviafax-símile. 
4.12 A comissão de seleção não se responsabilizará por erros, falhas de comunicação ou
problemas de entrega da documentação, de forma que a Comissão não poderá avaliar o
candidato,eesteseráeliminadodoProcessoSeletivo. 
4.13 Será eliminado do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o
candidatoque,emqualquertempo: 
a) nãoapresentaradocumentaçãoexigidanoitem4.4; 
b) cometerfalsidadeideológicacomprovadocumental; 
c) utilizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio eletrônico,
estatístico,visualougrafológico; 
d) burlaroutentarburlarquaisquerdasnormasdefinidasnesteEdital; 
e) dispensartratamentoinadequado,incorretooudescortêsaqualquerpessoaenvolvida
noProcessoSeletivo; 
f)
perturbar,dequalquermodo,aordemdostrabalhosrelativosaoProcessoSeletivo; 
g) nãocomprovar,noatodaconvocação,adocumentaçãocorrespondenteaos
documentospessoaisouprovadetítulos. 

5. ETAPASDASELEÇÃO 

5.1

Oprocessoseletivoocorrerápormeiodeduasetapas,asaber: 

5.1.1 Etapa1:aanálisedocumentalecurricular,enviadospore-mail(p alomakoba@unir.br).
Essa etapa é homologatória das inscrições e classificatória dos candidatos. A análise
documental será eliminatória, conforme item 4.1. A análise curricular é classificatória,
conforme critérios de qualificação e pontuação estabelecidos no item 5.2 e pontuados pelo
candidatonoA
 NEXOIV. 
5.1.2 Etapa 2: Entrevista. Será a distância por meio de plataforma de videoconferência
(google meet), no horário oficial de Rondônia, utilizando o email de inscrição para
estabelecimentodeconexão. 
5.1.3 CRITÉRIOSQUESERÃOUSADOSNASELEÇÃOEPESORELATIVO 


ETAPA 

QUESITO 

PESO
MÁXIMO 

1ªetapa 

AnáliseDocumentaleCurricular 

40pontos 

2ªetapa 

Entrevista 

60pontos 

Total 
5.1.4 Anotadecorteseráde60pontos. 

100pontos 









5.2 Daavaliaçãodocurrículo 

5.2.1

Paraosperfisdescritosnaseção2: 



EXPERIÊNCIA/QUALIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 


Especializaçãoemáreascorrelatascomaque
estápleiteandoavaga. 

1ponto 

Mestradoemáreascorrelatascomaqueestá
pleiteandoavaga. 

2pontos 

Doutoradoemáreascorrelatascomaqueestá
pleiteandoavaga. 

4pontos 

Cursodepequenaduração(mínimo40horas)
nasáreascorrelatascomaqueestápleiteandoa
vaga. 

1pontoporcurso(máximode2
pontos) 

Terexperiênciaprofissionalnaáreadeformação
exigidaparaoperfildo(a)bolsista. 

2pontosporsemestredetrabalho
(máximode16pontos) 

Terexperiênciaprofissionalcomdesenvolvimento
desoftwaresparadispositivosmóveis. 

2pontosporsemestredetrabalho
(máximode6pontos) 

Terparticipadodeoutrosprojetosde:pesquisa,
extensãoouconstruçãodeprotótiposou
softwaresparadispositivosmóveis. 
(Ouemprojetosnosquaisexerceufunçãoem
áreascorrelatascomaqueestápleiteandoa
vaga) 

3pontosporprojeto(máximode9
pontos) 

Comduraçãomínimade40horas. 
Total 

40pontos 



5.2.2 Os títulos não são cumulativos e serão pontuados em apenas um dos critérios de
experiência/qualificação. 
5.2.3 Emcasodeempate,s erãoconsideradososcritériosaseguir: 
a) maiortempodeexperiênciaprofissionalnaáreaemqueconcorre; 
b) maioridade; 
c) maiortitulação. 













5.3

DoscritériosdaEntrevista 



CRITÉRIOS 

PONTUAÇÃOPORCRITÉRIO 

Visãoeconhecimentosobreassuntosrelacionados
aoprojeto.



Flexibilidadeedisponibilidadedetempono
desenvolvimentodasatividades. 



Capacidade de articulação no desenvolvimento de
atividades junto à sociedade civil organizada e o
Estado. 

10pontos 
10pontos 


5pontos 

DomínioTécnico 

15pontos 

Capacidadeehabilidadede
organizaçãoeplanejamento. 

5pontos 

Iniciativaehabilidadesnaresoluçãodeproblemas 

10pontos 

Vivênciadetrabalhoemequipe 

5pontos 

Total 

60pontos 



A classificação final dos candidatos será realizada pela soma das etapas de análise
curricular e entrevista, em ordem decrescente, sendo aprovado o quantitativo de candidatos
conforme o número de vagas disponibilizadas no item 2.1. Havendo desistência, ou nova
demanda,osclassificadospoderãoserchamadosnasequênciadesuaposição,obedecendoúnica
eexclusivamenteàordemdeclassificaçãoparaafunçãonaqualconcorrem. 
5.4

Concernesomenteaosavaliadosodireitodeacessoàsuapontuaçãoreferenteaoprocesso
seletivo. 
5.5

6 DOSRESULTADOS 
6.1
A lista dos candidatos aprovados será divulgada no site do Projeto
(http://www.palomakoba.unir.br),obedecendoaocronogramaapresentadonoitem3.1. 
6.2
A lista dos candidatos aprovados deverá ser composta por pelo menos dois terços de
candidatosquesejamservidoresdaUNIR(art.6º,§3ºdoDec.nº7.423/2010).
6.3
Caso tenham atingido a nota de corte, os candidatos externos a UNIR que tenham se
classificadoforadestepercentualirãocomporocadastrodereserva,juntamentecomosdemais
candidatosclassificadosforadolimitedasvagas. 
6.4
Os candidatos poderão interpor recursos contra o resultado, pormeiodeformuláriono
ANEXOV,conformecronogramaapresentadonoitem3.1. 
6.5
Paraainterposiçãoderecurso,ocandidatodeverápreencheroformulárioderecursono
ANEXOV,comadevidaargumentação,comprovaçãoeassinatura,eencaminharodocumento
completo,comoformulárioeosanexos,seforocaso,paraoe-mailpalomakoba@unir.br. 
6.6
Não serão aceitos recursosentreguesviaprocuração,correspondênciapostal,fax-símile
ououtromeiodiversoaoestabelecidonoitem6.5. 
6.7

Emhipótesealgumaseráaceitarevisãoderecursoourecursoderecurso. 









6.8
Será indeferido recurso extemporâneo, inconsistente e que não atenda às exigências
estabelecidasnesteEdital. 
6.9
A comissão de seleção não se responsabilizará por erros, falhas de entrega da
documentação relativa ao recurso, de forma que a Comissão não poderá avaliar o recurso do
candidato,eesteseráeliminadodoProcessoSeletivo. 
7 DOVÍNCULOPROFISSIONAL 
7.1
O desenvolvimento das atividades do profissional selecionado não caracteriza vínculo
empregatício com a UNIR ou qualquer outra instituição envolvida no projeto, e os valores
recebidosnãoseincorporam,paraqualquerefeito,aovencimento,salário,àremuneraçãoouaos
proventosrecebidos. 
7.2
Acontrataçãopoderásersuspensaoucancelada,semônusparaoprojeto,nasseguintes
hipóteses: 
a) houversubstituiçãodoprofissionaloucancelamentodesuaparticipaçãonoProjeto; 
b) forem
verificadas irregularidades, condutas antiéticas ou práticas que
configuremcrimeoucontravençãopenalnoexercíciodaatribuição; 
c) foremconstatadasincorreçõesnasinformaçõescoletadas; 
d) forconstatadafrequênciainferioràestabelecidapeloProjetoouacúmuloindevidode
benefícios; 
e) for constatado o não cumprimento dos prazos exigidos no desenvolvimento da
prestação do serviço ou não entrega do serviço final por qualquer motivo, no prazo
exigido. 

8 DAVIGÊNCIA,DOCANCELAMENTOEDOSVALORESDASBOLSAS 
8.1
A vigência da bolsa, de acordo com o perfil profissional, está descrita no item 2 deste
editalepoderáhaverprorrogaçãodoprazomensalmente,dependendodanecessidadedoprojeto. 
8.2
O cancelamento da bolsa concedida poderá ser solicitado a qualquer momento, por
solicitação do bolsista, pelo supervisor ou pela coordenação do projeto, caso haja
descumprimento do previsto na proposta de execuçãodoprojeto,faltaderecursose/oufaltade
repassederecursospelapartesenvolvidasouaindaseocorrerqualquereventoinformadonoitem
7.2. 
8.3 Osvaloresdasbolsas,deacordocomoperfilprofissional,estãodescritosnoquadro02. 

Quadro02:Valoresdasbolsas. 


Descriçãodo(a)bolsista 
Tutorconteudista/Tutorformador 
Tutororientadordoprojeto 

Valordabolsa(R$) 
3.000,00(pormódulo) 
1.500,00(pormês) 


8.4
Aconvocaçãodoscandidatosaprovadosobservarárigorosamenteaordemdeclassificação. 
8.5
A recusa ou ausência de manifestação do candidato, após a convocação, implicará a
imediatachamadadopróximoclassificado. 
8.6
A homologação e a convocação não geram obrigatoriedade da contratação, a qual está
condicionada à disponibilização financeira, à rigorosa ordem de classificação e ao prazo de
validadedoProcessoSeletivo. 









8.7
A remuneração pelos serviços efetuados se dará após a realização e aprovação dos
serviços e produtos, em conformidade com as atribuições e atividades descritas no ANEXOI,
queserãoavaliadaspelaCoordenaçãodoProjeto. 
8.8
Para efeitos de implantação do pagamento do projeto, o candidato habilitado deverá
entregarnaCoordenaçãodoProjetoosseguintesdocumentos: 
a. FormuláriodeSolicitaçãodeBolsa,devidamentepreenchidoeassinadopeloCoordenador
doProjeto(ModelofornecidopelaFUNDAPE); 
b. CópiadeCPFeRGdobolsista; 
c. DeclaraçãodeLiberaçãodoSetoraoqualestivervinculado; 
d. DemaisdocumentosqueaFUNDAPEjulgarnecessário. 
9 DISPOSIÇÕESFINAIS 
9.1
Em caso de vacânciaemvirtudedadesistênciadecandidatoselecionadoeconvocado,e
não tendo candidatos classificados para preenchimento da vaga temporária existente, ficará a
cargo da UNIR, juntamente com a Coordenação Geral do Projeto, opreenchimentodareferida
vaga. 
9.2
Todo o material coletado e/ou produzido e/ou acessado no âmbito do projeto, pelos
componentesdasequipesdecamposãodoprojetoenãopoderãoserutilizadosparaoutrosfins. 
9.3
Todos(as) os(as) bolsistas que atuarão no projeto estarão submetidos às diretrizes e
orientações do Sistema de Ética em Pesquisa, devendo cumprir com os requisitos básicos
preconizadospelaUNIRedemaisinstituiçõesenvolvidas. 




PortoVelho,04deagostode2021. 








EwertonRodriguesAndrade 
CoordenadorGeraldoProjeto 











ANEXOI 

ESPECIFICAÇÃODASATIVIDADESASEREMDESENVOLVIDAS 


Descriçãodavaga 
Tutorconteudista/
Tutorformador 
Tutororientadordo
projeto 




Atribuiçõesgerais 
●
●
●

Prepararmaterialdidáticoqueseráutilizadoduranteasaulas. 
Lecionarasdisciplinas/módulossobsuacompetência. 
Realizardemaisatividadesrelacionadasavaga. 

●

Lecionar,orientareacompanharaexecuçãodoprojetopráticoa
serdesenvolvidopelosalunos. 









ANEXOII 
FORMULÁRIODEINSCRIÇÃO 


DADOSPESSOAIS 
NOME: 



SEXO: 

[ ]M

[ ]F 

EstadoCivil: 




RG.: 



ÓrgãoExpedidor: 

CPF: 



DatadeNascimento: 

Naturalidade: 



Estado: 



TítuloDeEleitor 



Cert.DeReservista 



Endereço 



Município: 



UF: 



Tel.Residencial 



Tel.Celular 



/

/ 

FORMAÇÃOACADÊMICA 
CursodeGraduação: 



InstituiçãodeFormação: 



AnodeIngresso: 



AnodeConclusão: 



DASVAGAS/Vagaaqualestásecandidatando: 
( ) Tutororientadordoprojeto 
( )Tutorconteudista/Tutorformador,disciplinas: 
▢
TópicosemProcessodeDesenvolvimentodeSoftwareparaoMercado
▢
Revisãodeconceitosdedesenvolvimentodesoftwareelógicadeprogramação
▢
Boaspráticasnodesenvolvimentodesoftware
▢
Tecnologiasdesuporteaodesenvolvimentodesoftware
▢
Laboratóriodedesenvolvimentodesoftware 
▢
Fundamentosdequalidadeetestedesoftware
▢
Laboratóriodequalidadeetestedesoftware
▢
FundamentossobreoAndroid
▢
DesenvolvimentodesoftwareparaAndroid
▢
TópicosavançadosparaodesenvolvimentodesoftwareparaAndroid
▢
LaboratóriodedesenvolvimentodesoftwareparaAndroid
▢
FundamentossobreLinuxEmbarcado/AOSP
▢
SistemasnativosecaracterísticasdoLinuxEmbarcado/AOSP
▢
TópicosavançadossobreLinuxEmbarcado/AOSP
▢
AutomaçãoutilizandoAndroid 
*todososcampossãodepreenchimentoobrigatório. 

PortoVelho, de___________________de2021. 
Assinaturadocandidato: 












ANEXOIII 

TERMODECOMPROMISSODOPROFISSIONAL 








Eu,
portadordoCPF

,
,candidato(a)àbolsade 

,RG

( ) Tutororientadordoprojeto 
( )Tutorconteudista/Tutorformador,disciplinas: 
▢
TópicosemProcessodeDesenvolvimentodeSoftwareparaoMercado
▢
Revisãodeconceitosdedesenvolvimentodesoftwareelógicadeprogramação
▢
Boaspráticasnodesenvolvimentodesoftware
▢
Tecnologiasdesuporteaodesenvolvimentodesoftware
▢
Laboratóriodedesenvolvimentodesoftware 
▢
Fundamentosdequalidadeetestedesoftware
▢
Laboratóriodequalidadeetestedesoftware
▢
FundamentossobreoAndroid
▢
DesenvolvimentodesoftwareparaAndroid
▢
TópicosavançadosparaodesenvolvimentodesoftwareparaAndroid
▢
LaboratóriodedesenvolvimentodesoftwareparaAndroid
▢
FundamentossobreLinuxEmbarcado/AOSP
▢
SistemasnativosecaracterísticasdoLinuxEmbarcado/AOSP
▢
TópicosavançadossobreLinuxEmbarcado/AOSP
▢
AutomaçãoutilizandoAndroid




1.
DECLARO ter interesse em fazer parte do Projeto PALOMAKOBA e desenvolver as
atividadesaelepertinentes,conformeplanodetrabalhoeoutrosdocumentosdoprojeto. 
2.
DECLARO, ainda, estar cientedeque,casoselecionado(a)pararecebimentodabolsa,a
infração a qualquer dos itens deste Termo de Compromisso implica o cancelamento dos
benefícios. 



PortoVelho,






de

Assinaturadocandidato: 










de2021 









ANEXOIV 
FICHADEAVALIAÇÃODETÍTULOS 


DADOS
PESSOAIS 
Nomedocandidato: 
RG: 

CPF: 

Vaga: 
( )Tutororientadordoprojeto 
( )Tutorconteudista/Tutorformador,disciplinas: 
▢
TópicosemProcessodeDesenvolvimentodeSoftwareparaoMercado
▢
Revisãodeconceitosdedesenvolvimentodesoftwareelógicadeprogramação
▢
Boaspráticasnodesenvolvimentodesoftware
▢
Tecnologiasdesuporteaodesenvolvimentodesoftware
▢
Laboratóriodedesenvolvimentodesoftware 
▢
Fundamentosdequalidadeetestedesoftware
▢
Laboratóriodequalidadeetestedesoftware
▢
FundamentossobreoAndroid
▢
DesenvolvimentodesoftwareparaAndroid
▢
TópicosavançadosparaodesenvolvimentodesoftwareparaAndroid
▢
LaboratóriodedesenvolvimentodesoftwareparaAndroid
▢
FundamentossobreLinuxEmbarcado/AOSP
▢
SistemasnativosecaracterísticasdoLinuxEmbarcado/AOSP
▢
TópicosavançadossobreLinuxEmbarcado/AOSP
▢
AutomaçãoutilizandoAndroid
PONTUAÇÃODAAVALIAÇÃODETÍTULOS 

Item 

Pontos 

Máximo 

Especializaçãoemáreas
correlatascomaqueestá
pleiteandoavaga. 

1 

1 





Mestradoemáreascorrelatascom
aqueestápleiteandoavaga. 

2 

2 

2 





Doutoradoemáreascorrelatas
comaqueestápleiteandoavaga. 

4 

4 

3 





Curso de pequena duração
(mínimo 40 horas) nas áreas
correlatas com a que está
pleiteandoavagaeou 
saneamentobásico. 

1 

2 





Ter experiência profissional na
área de formação exigida para o
perfildo(a)bolsista. 

2 

16 






1 




4 


5 

Descrição 

Pontuação
Pontuação
Pretendida
Aferida
(Preenchimento (Preenchimento
pelocandidato) 
pelaBanca) 









6 



7 



Ter experiência profissional
com desenvolvimento de
softwares para dispositivos
móveis. 

2 

6 





Terparticipadodeoutrosprojetos
de: pesquisa, extensão ou
construção de protótipos ou
softwares para dispositivos
móveis. 
(Ou em projetos nos quais
exerceu função em áreas
correlatas com a que está
pleiteandoavaga) 
Com duração mínima de 40
horas. 

3 

9 









TOTALDEPONTOS: 








Ass.doCandidato











ANEXOV 
FORMULÁRIODERECURSO 




Nomedocandidato: 
RG: 

CPF: 

Vaga: 
( ) Tutororientadordoprojeto 
( )Tutorconteudista/Tutorformador,disciplinas: 
▢
TópicosemProcessodeDesenvolvimentodeSoftwareparaoMercado
▢
Revisãodeconceitosdedesenvolvimentodesoftwareelógicadeprogramação
▢
Boaspráticasnodesenvolvimentodesoftware
▢
Tecnologiasdesuporteaodesenvolvimentodesoftware
▢
Laboratóriodedesenvolvimentodesoftware 
▢
Fundamentosdequalidadeetestedesoftware
▢
Laboratóriodequalidadeetestedesoftware
▢
FundamentossobreoAndroid
▢
DesenvolvimentodesoftwareparaAndroid
▢
TópicosavançadosparaodesenvolvimentodesoftwareparaAndroid
▢
LaboratóriodedesenvolvimentodesoftwareparaAndroid
▢
FundamentossobreLinuxEmbarcado/AOSP
▢
SistemasnativosecaracterísticasdoLinuxEmbarcado/AOSP
▢
TópicosavançadossobreLinuxEmbarcado/AOSP
▢
AutomaçãoutilizandoAndroid

Justificativadorecurso: 







PortoVelho,

de


____________________________________ 
Assinaturadocandidato 


de2021. 









ANEXOVI 
DETALHESADICIONAISSOBREOPROJETO 

OProjetoconsisteemcapacitarosalunosemDesenvolvimentodesoftwareparadispositivos
móveis, com aulas teóricas e também com a implementação de diversos projetos práticos de
desenvolvimento(hands-on),visandoaotimizaçãodosconceitosadquiridosnasaulas,deformaa
preencher os gaps naformaçãodosalunoseproﬁssionaisdaáreaecapacitá-losàsnecessidades
atuais efuturasdasempresas,sendoenquadradonoincisoIVdoArt.10daResolução71/2016,
“formaçãooucapacitaçãoproﬁssionaldeníveismédioesuperior”. 
Será realizadadeformacontínuaaanálisedelacunadeconhecimentostécnicosnecessários
para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis(análisedegap),queterácomo
base as disciplinas dos cursos ofertadospelaUNIR.Serãoconsideradososcursosdegraduação
tecnológicos nas áreas de Informática, Ciência da Computação, LicenciaturaemComputaçãoe
Engenharias. Por outro lado, será estudado junto a empresas da área de tecnologia o perﬁl
esperadodoproﬁssionaldesenvolvedordeaplicaçõesembarcadasparadispositivosmóveis. 
Quantoaométododeensino,pretende-sequeoconteúdoteóricosejaministradopormeiode
aulaexpositivadialogada,dandoênfaseparaasrelaçõesentreosaspectosteóricosapresentadose
aprática,enquantoodesenvolvimentopráticodoprojetodevaocorrercombaseemmetodologias
ágeiseresoluçõesdeproblemas.Ainda,destaca-sequedurantetodooprocesso,oprofessoragirá
como mediador entre o patrimônio cultural adquirido e o conhecimento que cada aluno traz.
Ademais,ressalta-sequeutilizar-se-ádeinteraçãoediscussãodeexemplosparacontextualizare
explicar o conteúdo, sendo que, em alguns instantes, realizar-se-ão exercícios para promover a
construçãodoconhecimentoeatividadesavaliativasnoﬁnaldecadapercursoformativo,sempre
buscandoincentivaroengajamentodosalunos. 
Paraaparticipaçãonoprojetoserádeﬁnidoeaplicadoumprocessodeseletivoparaformação
de 1 turma com até 30 participantes,composta,emprincípio,poralunosedoensinosuperiore
proﬁssionais do mercado nas áreas de computação, engenharias e áreas aﬁns, que tenham
competências para cursar com aproveitamento as disciplinas que serão ofertadas, bem como
desenvolversoluçõesaosdesaﬁospráticos. 
Módulo 

Disciplina 

Ementa 

CH 

Básico 

Apresentarosconceitosbásicosdecomo
TópicosemProcessode
funcionaumprojetodeDesenvolvimentode
Desenvolvimentode
Softwaree quaisasabordagensparagestão
SoftwareparaoMercado  profissionald
 essesprojetos,sobuma
perspectivadomercadodetrabalho. 

8h 

Básico 

Revisãodeconceitosde
desenvolvimentode
softwareelógicade
programação 

Revisarconceitosessenciaisparao
desenvolvimentodesoftware. 

8h 

Básico 

Boaspráticasno
desenvolvimentode
software 

Abordarosaspectosimportantespara
exerceropapeldeDesenvolvedordentrode
umprojetodeDesenvolvimentodeSoftware
emempresasdeTecnologia. 

8h 









Básico 

Tecnologiasdesuporte
aodesenvolvimentode
software 

Apresentartecnologiasdesuporteao
desenvolvimentodesoftwarequesãopadrão
nomercado. 

8h 

Básico 

Laboratóriode
desenvolvimentode
software 

Realizarexercíciospráticosde
desenvolvimentodesoftware. 

8h 

Básico 

Fundamentosde
qualidadeetestede
software 

Abordarosaspectosimportantespara
exerceropapeldeTestadordentrodeum
projetodeDesenvolvimentodeSoftware. 

8h 

Básico 

Laboratóriodequalidade
etestedesoftware 

Instalarferramentaseframeworks,bem
comorealizarexercíciospráticosdetestesde
software. 

8h 

Intermediário 

Fundamentossobreo
Android 

Apresentarumavisãodopotencialdesse
sistemaoperacionalparadispositivos
embarcados. 

8h 

Intermediário 

Desenvolvimentode
softwareparaAndroid 

Apresentarosconceitosbásicospara
desenvolversoluçõesusandoAndroid. 

8h 

Intermediário 

Tópicosavançadospara
odesenvolvimentode
softwareparaAndroid 

Explorarfuncionalidadesavançadas
disponibilizadaspeloAndroid. 

8h 

Intermediário 

Laboratóriode
desenvolvimentode
softwareparaAndroid 

Realizarexercíciospráticosde
desenvolvimentodesoftwareparaAndroid. 

8h 

Avançado 

Fundamentossobre
LinuxEmbarcado/
AOSP 

Abordarosprincipaisconceitos
necessáriosparasetrabalharem
projetosbaseadosemLinux
EmbarcadoenoAOSP. 

8h 

Avançado 

Sistemasnativose
característicasdoLinux
Embarcado/AOSP 

Apresentarsistemasnativosecaracterísticas
envolvidasnofuncionamentodoLinux
EmbarcadoenoAOSP. 

8h 

Avançado 

Tópicosavançadossobre
LinuxEmbarcado/
AOSP 

Explorarfuncionalidadesavançadas
disponibilizadaspeloLinuxEmbarcadoeno
AOSP. 

8h 

Avançado 

Automaçãoutilizando
Android 

Apresentarosconceitosfundamentaisparao
desenvolvimentodesoftwaredeautomação
paraAndroid. 

8h 

Hands-on 

Aplicaçãopráticados
conhecimentosemum
ProjetodeSoftware 

Acompanharaaplicaçãodoconhecimento
adquiridonocursonodesenvolvimentode
projetosusandotodasastécnicasabordadasnos
módulosanteriores 

80h 









CONTEÚDOS 
MóduloBásico 
1. Processodedesenvolvimentodesoftwareparaomercado(8h) 
a. Visãogeraldomercado; 
b. Evoluçãodomercado; 
c. Conceitosdeengenhariadesoftware; 
d. Desenvolvimentoágilesuasmetodologias; 
e. Laboratóriodedesenvolvimentoágil(GitLab). 

2. Revisãodeconceitosdedesenvolvimentodesoftwareelógicadeprogramação(8h) 
a. Conceitosdelógicadeprogramação; 
b. Conceitosdeprogramaçãoorientadaaobjetos; 
c. Estruturasdedados.  

3. Boaspráticasnodesenvolvimentodesoftware(8h) 
a. Principaispráticasdemercado; 
b. Revisãodecódigo; 
c. Programaçãoempares; 
d. Integraçãocontínua. 

4. Tecnologiasdesuporteaodesenvolvimentodesoftware(8h) 
a. PrincipaisIDEs; 
b. Git; 
c. Linux; 
d. Entreoutrastecnologias. 

5. Laboratóriodedesenvolvimentodesoftware(8h) 
a. Laboratórioprático. 

6. Fundamentosdequalidadeetestedesoftware(8h)
a. Visãogeral; 
b. Conceitos; 
c. Boaspráticas; 
d. Apresentarferramentaseframeworks. 

7. Laboratóriodequalidadeetestedesoftware–AtividadesPráticas(8h) 
a. Instalarferramentaseframeworks;
b. Automaçãodetestes. 
MóduloIntermediário 
1. FundamentossobreoAndroid(8h) 
a. Visãogeral; 
b. Características; 
c. Drivers; 
d. AndroidDebugBridge. 











2. DesenvolvimentodesoftwareparaAndroid(8h) 
a. Instalaçãodoambientededesenvolvimento; 
b. Emulaçãodedispositivos; 
c. Transferênciadeaplicaçõesparadispositivosreais; 
d. Boaspráticas; 
e. Exemplospráticossimples. 

3. TópicosavançadosparaodesenvolvimentodesoftwareparaAndroid(8h) 
a. Exemplospráticosavançados: 
(CRUD,GPS,Bluetooth,Sensores,Dialer,Câmera,Entreoutros). 

4. LaboratóriodedesenvolvimentodesoftwareparaAndroid–AtividadesPráticas(8h) 
MóduloAvançado 
1. FundamentossobreLinuxEmbarcado/AOSP(8h) 
a. Visãogeral; 
b. Conceitos; 
c. Comandos.

2. SistemasnativosecaracterísticasdoLinuxEmbarcado/AOSP(8h) 
a. ArquiteturadosSistemasLinuxeAOSP; 
b. Estruturainternadediretórios; 
c. SistemasdeArquivo; 
d. SistemasdeBuild; 
e. Bootloader,FastbooteKernel; 
f. CamadaNativa; 
g. InicializaçãodosSistemas. 

3. TópicosavançadossobreLinuxEmbarcado/AOSP(8h) 
a. Camadadeabstraçãodehardware; 
b. LogsdoSistema; 
c. Exercíciospráticos. 

4. AutomaçãoutilizandoAndroid(8h) 
a. Ligaçõesbásicasetestes; 
b. Controleporinfravermelho; 
c. Controleporethernet; 
d. Controleporwifi; 
e. Controleporbluetooth. 
Organizaçãodoh
 ands-on(80h): 
• Dividiraturmaemequipes,ondecadaequipefica responsávelporumprojeto; 
• Haverámonitoriadurantetodooh ands-onparaauxiliarafinalizaçãodetodososprojetos; 
• Cadaprofessorseráresponsávelporumaquantidadedeterminadadeequipes; 
• As equipes serão definidas com base na avaliação dos desempenhos individuais nos
laboratóriospráticosdasdisciplinas; 
• Como estratégia de motivação, propor um Hackathon com um tema desafiador durante o
hands-on.Oprazohabitualserádeumasemanaparadesenvolverumasolução.Definiruma
premiaçãoatrativaparaos3melhorestimes(gamificação),ouavaliarmelhoresestratégias. 










As disciplinas serão ministradas pelos professores selecionados neste edital, apoiados por
profissionais da Consultoria em Tecnologia da Informação a ser contratada, onde atuarão como
consultorestécnicos. 
Para as atividades realizadas namodalidadehands-on(desenvolvimento),osalunosreceberão
problemasreaisdemandadospelomercado,eparaasoluçãodessesproblemasseráaplicadotodoo
conhecimento adquirido na capacitação de desenvolvimento e teste de software. Os alunos serão
acompanhados e orientados por professores da unidade de ensino (UNIR) e por mentores da
consultoria a ser contratada. Ao final do projeto, os participantes receberão um certificado de
capacitação,emitidopelosetorcompetentedaUNIR. 
PúblicoAlvo 
•
•
•

•

EstudantesdoscursosdeLicenciaturaeBachareladoemComputação,EngenhariaElétricae
EngenhariaCivil,todosdaUNIR. 
Egressos dos cursos de Informática, Licenciatura e Bacharelado em Computação daUNIR
(antigoscursosdoDACCdaUNIR).
TécnicoseservidoresdaequipededesenvolvimentodesistemasdaDiretoriadeTecnologia
da Informação (DTI) daFundaçãoUniversidadeFederaldeRondônia(UNIR).Estaequipe,
composta por analistas e programadores, é responsável pelo planejamento, especificação,
desenvolvimento, teste, documentação, instalação e manutenção de sistemasdeinformação
daUNIR. 
EstudantesdoscursossuperioresemTecnologiaemRedesdeComputadores,Engenhariade
ControleeAutomaçãoeTecnologiaemAnáliseeDesenvolvimentodeSistemasdoInstituto
FederaldeRondônia(IFRO). 

Ademais, destaca-se que poderão participar outros estudantes e egressos de graduação e
pós-graduação, bem como profissionais das áreas de Ciência da Computação, Engenharia da
Computação,EngenhariadeControleeAutomação,EngenhariaElétrica,GestãoemTecnologiada
Informação, Licenciatura em Computação, Licenciatura em Informática, SistemasdeInformação,
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia de ProcessamentodeDados,
Tecnologia em Redes de Computadores e outros cursos afins; desde que os interessados tenham
cursado com aproveitamento e desenvolvido competências nas áreas essenciais para o bom
aproveitamento na capacitação profissional: Linux, ProgramaçãodeComputadores,Orientaçãoa
Objetos e Inglês Técnico. Casos excepcionais poderão ser avaliados pela coordenação e alguns
pré-requisitospoderãoserflexibilizados,levandoemconsideraçãoocasoconcreto,desdequenão
hajaprejuízoaoaprendizadododiscente. 
DescriçãodoMétodo 
Éesperadoqueesteprojetodecapacitaçãoviabilizeumcursodedesenvolvimentodesoftware
para dispositivos móveis com carga horária total estimada de 200 (duzentas) horas, sendo 120
(centoevinte)destashorasdestinadasaodesenvolvimentodoconteúdoteóricoe80(oitenta)horas
deatividadespráticas(Handson).Alémdisso,valefrisarqueseprojetaqueasaulasteóricasserão
lecionadas em 15 (quinze) módulosde8(oito)horascada,equeosprojetosserãoacompanhados
por 3(três)professores,tendoinícioaindanoúltimomêsdeaulateórica. Comisto,serápossível
capacitar30(trinta)profissionais. 









Para as atividades realizadas na modalidadehands-on(desenvolvimento),osalunosreceberão
problemas reais demandados pelo mercado de trabalho, onde será aplicado todo o conhecimento
adquirido na capacitação de desenvolvimento e teste de software, e serão acompanhados e
orientados por professores da UNIR, que contarão com um mentor no apoio metodológico de
ensino. 
Será realizada de forma contínua a análise de lacuna de conhecimentos técnicos necessários
paraodesenvolvimentodeaplicaçõesparadispositivosmóveis(análisedegap),queterácomobase
as disciplinas dos cursos ofertados pelaUNIR.Pelooutroladoseráestudadojuntoaempresasda
área de tecnologia o perfilesperadodoprofissionaldesenvolvedordeaplicaçõesembarcadaspara
dispositivosmóveis. 

