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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PROJETO PALOMAKOBA

EDITAL Nº 02/2022/PALOMAKOBA/DACC/UNIR/2022

  

A COORDENÇÃO DO 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), no uso de suas atribuições, faz saber, pelo presente, a
retificação do edital de seleção do mentor técnico para o projeto PALOMAKOBA, conforme informações que seguem:

ONDE SE LÊ:

2.2  O perfil dos bolsistas, o número de vagas, o período de vigência do contrato e a carga horária estão descritos no Quadro a seguir:

Perfil do(a) Bolsista Vagas Vigência (meses)* Carga horária semanal
(horas)** Faixa Salarial

Mentor técnico 1+ CR*** 15 meses* 40 horas/semanais, regime CLT** R$ 6.203,66 a R$ 9.103,66

(*) Poderá ocorrer interrupção e prorrogação do prazo estabelecido, dependendo da necessidade do Projeto.

(**) As horas trabalhadas estarão vinculadas a atividades a serem realizadas, podendo ocorrer atividades nos finais de semana, conforme
estabelecido em plano de trabalho.

(***) CR: Cadastro Reserva.

LEIA -SE

2.2  O perfil do profissional CLT, o número de vagas, o período de vigência do contrato e a carga horária estão descritos no Quadro a seguir:

Perfil do(a) profissional CLT Vagas Vigência (meses)* Carga horária semanal
(horas)** Faixa Salarial

Mentor técnico 1+ CR*** 12 meses* 40 horas/semanais, regime CLT** R$ 6.203,66 a R$ 9.103,66

(*) Período 01/08/2022 a 31/08/2023, podendo ocorrer interrupção e prorrogação do prazo estabelecido, dependendo da necessidade do Projeto.

(**) As horas trabalhadas estarão vinculadas a atividades a serem realizadas, podendo ocorrer atividades nos finais de semana, conforme
estabelecido em plano de trabalho.

(***) CR: Cadastro Reserva.

 

Documento assinado eletronicamente por CAROLINA YUKARI VELUDO WATANABE, Coordenador(a), em 24/08/2022, às 17:14, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1078192 e o código CRC B20A9032.

Referência: Processo nº 23118.008417/2022-12 SEI nº 1078192
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