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EDITAL Nº 02/2022/PALOMAKOBA/UNIR

PROCESSO DE SELEÇÃO DE MENTOR TÉCNICO PARA O PROJETO “PALOMAKOBA”

 

A Fundação de apoio e desenvolvimento ao ensino, pesquisa e extensão universitária no Acre (FUNDAPE) e a Coordenação do Projeto PALOMAKOBA, no uso das
suas atribuições, torna público por meio deste Edital de Processo Sele�vo para formação de cadastro reserva para para MENTOR TÉCNICO, para atuação
exclusiva no projeto “PALOMAKOBA- Projeto de capacitação e desenvolvimento de so�wares para disposi�vos móveis”, neste ato denominado simplesmente
Projeto, objeto do Terceiro Termo Adi�vo do Convênio n° 000/2021.

1.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em parceria com a Flextronics da Amazônia LTDA, Motorola mobility comércio de produtos
eletrônicos LTDA e Fundação de apoio e desenvolvimento ao ensino, pesquisa e extensão universitária no Acre (FUNDAPE), por meio de convênio celebrado
entre as partes (DOU 122, de 01/07/2021) e seus adi�vos, estão executando o projeto “PALOMAKOBA- Projeto de capacitação e desenvolvimento de so�wares
para disposi�vos móveis”.

1.2. O Processo Sele�vo para formação de cadastro reserva para atuar no Projeto será regido por este Edital e executado pela FUNDAPE, em parceria
técnica com a Coordenação do Projeto.

1.3. O prazo de validade do edital será de 04 meses contados a par�r da data de publicação do presente Processo Sele�vo, podendo ser prorrogado
pelo mesmo período.

1.4. O presente edital des�na-se à seleção de profissionais para atuarem como bolsistas, a fim de desenvolver a�vidades relacionadas ao projeto.

1.5. A Coordenação do Projeto se reserva o direito de lançar um novo edital caso o perfil da nova vaga não seja compa�vel com os editais anteriores
em vigor.

2. DAS VAGAS, PERFIL DE FORMAÇÃO E REQUISITOS

2.1. REQUISITOS:

Graduação em Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Sistemas da Informação ou demais cursos correlatos em instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC;
Experiência em desenvolvimento de software.

2.2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:

Apoio técnico especializado às atividades de desenvolvimento do projeto;
Implementação de soluções de tecnologia da informação;
Manutenção e configuração dos equipamentos, dimensionamento de requisitos e funcionalidades dos sistemas;
Suporte e apoio técnico aos alunos e professores nas atividades práticas de laboratórios tirando dúvidas dos alunos;
Revisar e testar os laboratórios criados pelos professores;
Colaborar e executar outras atividades que possam surgir e serem demandadas pela coordenação do projeto.

2.3.  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.

 

3. DAS INSCRIÇÕES
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3.1. Para efeito deste Edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição.

3.2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste EDITAL, em relação às quais
não poderá alegar desconhecimento.

3.3. As inscrições deverão ser feitas no período estabelecido pelo cronograma deste edital através do preenchimento de todos os dados solicitados no
formulário eletrônico incluindo o anexo dos documentos descritos no item 3.4, no seguinte endereço: Formulário de Inscrição
 h�ps://forms.gle/gLyFBj7VPJQzk�m7)

3.4. Documentação exigida para Etapa 1 (os originais deverão ser apresentados quando da efe�vação dos selecionados):

a) cópia da Carteira de Iden�dade ou CNH dentro do prazo de validade;

b) cópia do CPF (se não �ver na iden�dade);

c) comprovante de residência;

d) cópia do Cer�ficado de Conclusão do Curso exigido como requisito mínimo.

e) termo de compromisso profissional em formulário próprio, segundo modelo do ANEXO I;

f) ficha de avaliação de �tulos (ANEXO II)

g) cópias simples dos documentos comprobatórios da Análise Curricular, conforme pontuado no item 5.2.1.

3.5. O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela veracidade de todas as informações prestadas, sendo de sua inteira
responsabilidade a resolução e qualidade dos arquivos digitalizados.

3.6. Somente estarão aptos a par�cipar do processo sele�vo os inscritos que apresentarem a documentação completa no momento da inscrição.

3.7. O candidato é o único responsável pelas informações prestadas na inscrição deste Processo Sele�vo, dispondo, a comissão de seleção, o direito de
excluir do processo aquele que não preencher o formulário de inscrição de forma correta e completa e não apresentar os documentos exigidos no formato PDF
no item 3.4.

3.8. Não serão consideradas declarações de candidatos assinadas por si mesmos para comprovação de suas próprias formações ou experiências. Para
estes casos, deverá ser apresentada declaração do estabelecimento regular onde houve a atuação (ins�tuição de ensino, órgão público, empresa etc.),
devidamente assinada e datada, preferencialmente em papel com �mbre da empresa/ins�tuição declarante.

3.9. Não será computado como experiência profissional tempo de estágio ou de monitoria.

3.10. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional, extemporânea ou com documentação incompleta, via procuração,
correspondência postal ou via fax-símile.

3.11. O candidato que, por qualquer mo�vo, deixar de atender as normas aqui estabelecidas será eliminado do certame.

3.12. Também será eliminado do Processo Sele�vo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que, em qualquer tempo:

a) não apresentar a documentação exigida no item 3.4;

b) cometer falsidade ideológica com prova documental;

c) u�lizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio eletrônico, esta�s�co, visual ou grafológico;

d) burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital;

e) dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida no Processo Sele�vo;

f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos rela�vos ao Processo Sele�vo;

g) não comprovar, no ato da convocação, a documentação correspondente aos documentos pessoais ou prova de �tulos.

4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

4.1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerroga�vas que lhes são facultadas no inciso VIII do art. 37 da Cons�tuição Federal, na Lei nº. 7.853, de
24 de outubro de 1989, pelo Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e ao disposto na Lei 5.484/92, é assegurado o direito de concorrer às vagas reservadas aos
portadores de deficiência no presente Processo Sele�vo Simplificado, desde que a deficiência seja compa�vel com as atribuições do objeto do cargo pretendido.
 
4.2. Em obediência ao disposto no art. 37, parágrafo 1º, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e ao disposto na Lei nº. 5.484/92 ficam reservadas 5% (cinco por cento), por cargo, das
vagas existentes para as pessoas portadoras de deficiência. Caso a aplicação do percentual mencionado, resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro
número inteiro subsequente.
 
4.3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no art. 4º, do Decreto nº. 3.298/99.
 
4.4. Os candidatos portadores de deficiência, quando selecionados para comprovação curricular, deverão especificar através de o�cio qual o �po da deficiência.
 
4.5. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº. 3.298/99, par�cularmente no ar�go 40, par�ciparão do Processo de
Seleção em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere aos critérios de seleção, ao dia, horário e ao local das etapas de seleção previstas neste Edital.
 
4.6. O portador de deficiência deverá comprovar em tempo hábil, através de atestado médico que especifique o �po de deficiência, que é portador (CID), não podendo impetrar
recurso em favor de sua situação aqueles que não apresentarem.
 
4.7. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas para portadores de deficiência, essas serão preenchidas por candidatos não portadores de deficiência,
observando a ordem de classificação final. 

5. ETAPAS DA SELEÇÃO

5.1. O processo sele�vo ocorrerá por meio de quatro etapas, a saber:

ETAPA QUESITO PESO MÁXIMO

1ª etapa Análise Documental e Curricular 20 pontos (classificatório)

2ª etapa Prova 20 pontos (classificatório)

3ª etapa

Entrevista

Fase 1: Coordenação do Projeto

Fase 2:  Funcionários da Motorola

Fase 1: 30 pontos

Fase 2: 30 pontos

(eliminatório e classificiatório)

Total 100 pontos

https://forms.gle/gLyFBj7VPJQzkfbm7
https://forms.gle/gLyFBj7VPJQzkfbm7
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5.1.1. Etapa 1: a análise documental e curricular, enviados no formulário de inscrição. A análise documental será eliminatória, conforme item 3.4. A
análise curricular é classificatória, conforme critérios de qualificação e pontuação estabelecidos no item 5.2 e pontuados pelo candidato no ANEXO II.

5.1.2. Etapa 2: Prova online, que será realizada via Google Forms. Serão 10 questões e cada uma valerá 2,0 pontos.

5.1.3. Etapa 3 fase 1: Entrevista PRESENCIAL, com a coordenação do projeto,  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 endereço BR-364, Km 9, Cidade Jardim, campus BR
- Porto Velho (RO).

5.1.4. Etapa 3 fase 2: Entrevista a DISTÂNCIA, com funcionários da Motorola, por meio de plataforma de videoconferência (google meet), no horário
oficial de Rondônia, u�lizando o email de inscrição para estabelecimento de conexão.

5.2. Da avaliação do currículo da Etapa 1

5.2.1. Para o perfil de Mentor técnico:

EXPERIÊNCIA/QUALIFICAÇÃO PONTUAÇÃO

Especialização em áreas correlatas com a que está pleiteando a vaga. 1 pontos

Mestrado em áreas correlatas com a que está pleiteando a vaga. 2 pontos

Doutorado em áreas correlatas com a que está pleiteando a vaga. 3 pontos

Curso de pequena duração (mínimo 40 horas) nas áreas correlatas com a que está pleiteando a
vaga. 1 ponto por curso (máximo de 4 pontos)

Ter experiência profissional OU par�cipado de projetos de desenvolvimento de so�ware 2 pontos por semestre de trabalho (máximo de 10 pontos)

Total 20 pontos

 

5.2.2. Os �tulos não são cumula�vos e serão pontuados em apenas um dos critérios de experiência/qualificação.

5.2.3. A divulgação do resultado da 1ª Etapa obedecerá ao cronograma estabelecido neste Edital.

5.3. Dos critérios da prova online da Etapa 2

5.3.1.  Os candidatos classificados na  Etapa 1 estarão aptos a par�ciparem da Etapa 2.

5.3.2. Esta etapa consis�rá na realização de prova de conhecimentos técnicos, via Google Forms, de caráter classificatório, contendo no máximo 10 (dez)
questões obje�vas e/ou subje�vas, compa�veis com a lista de temas apresentada no item 5.3.4 deste edital.

5.3.3. O link para realizar a prova online será publicado junto com a divulgação dos classificados na Etapa 1, e estará disponível resposta conforme
orientação do comunicado.

5.3.4. Os conhecimentos específicos que serão objeto dos temas da prova serão apresentados abaixo:

Assuntos:

● Noções de Android: Interface gráfica, Layout, Resources, Activities, intents, broadcast receiver, BD..

● Linux: introdução ao linux, linha de comando, desenvolvimento em linux emabarcado.

● Fundamentos do AOSP: arquitetura do AOSP, sistema de compilação do AOSP, ambiente de desenvolvimento do AOSP, desenvolvimento de drivers,
desenvolvimento de serviços, integração com aplicativos android.

5.3.5. Cada resposta valerá 2,0 pontos, um total de 20 pontos.

5.3.6. Os 5 melhores classificados serão convocados para a Etapa 

5.4. Dos critérios das entrevistas das Etapas 3

5.4.1. Os candidatos classificados na  Etapa 1 e que realizaram a Etapa 2, estarão aptos a par�ciparem da Etapa 3, sendo convocados até 5 candidatos de
acordo com o ranking de classificação da Etapa 1 e 2.

5.4.2.  As entrevistas da fase 1, com a coordenação do projeto, serão individuais e acontecerão em data e horário estabelecido para cada candidato, com
u�lização de ferramenta online. Dentro do período estabelecido no cronograma deste edital.

5.4.3. As entrevistas da fase 2, com os funcionários da Motorola, também serão individuais e acontecerão em data e horário estabelecido para cada
candidato, com u�lização de ferramenta online. Dentro do período estabelecido no cronograma deste edital.

5.4.4. As entrevistas da Etapa 3, tanto da fase1 quanto da fase 2, serão avaliadas e pontuadas conforme quadro abaixo:

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO

Visão e conhecimento sobre assuntos relacionados ao projeto.
Fase 1

5 pontos

Fase 2

5 pontos

Flexibilidade e disponibilidade de tempo no desenvolvimento das
atividades.

Fase 1

5 pontos

Fase 2

5 pontos

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

Fase 1

5 pontos

Fase 2

5 pontos

Domínio Técnico
Fase 1

5 pontos

Fase 2

5 pontos

Capacidade e habilidade de organização e planejamento.
Fase 1

5 pontos

Fase 2

5 pontos

Vivência de trabalho em equipe Fase 1 Fase 2
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5 pontos 5 pontos

Total 60 pontos

5.4.5. A classificação final dos candidatos será realizada pela soma das etapas 1, 2, 3 e 4, em ordem decrescente. Havendo desistência, ou nova
demanda, os classificados poderão ser chamados na sequência de sua posição, obedecendo única e exclusivamente à ordem de classificação para a função na
qual concorrem.

5.4.6. O resultado das Etapa 3 e 4 será divulgado obedecendo a ordem de classificação, obedecendo ao cronograma estabelecido no item 7 deste Edital.

5.4.7. Concerne somente aos avaliados o direito de acesso à sua pontuação referente ao processo sele�vo.

5.4.8. O resultado final do processo sele�vo de cadastro reserva será resultante da classificação decrescente de pontuação da etapa da entrevista. Para
os candidatos que não forem eliminados nas etapas eliminatórias, o resultado será divulgado no endereço eletrônico www.palomakoba.unir.br , na data prevista
no cronograma deste Edital.

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DO RECURSO

6.1. A solução dos empates na classificação dos candidatos se dará mediante a aplicação sucessiva dos seguintes critérios, em favor do candidato que:
 

a) Tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o úl�mo dia de inscrição neste processo, conforme ar�go 27, parágrafo único, da Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);  

b) O candidato que possuir maior pontuação ob�da na fase 2 Etapa 3;

c) O candidato que possuir maior pontuação ob�da na fase 1 Etapa 3;

d) O candidato que possuir maior pontuação ob�da na Etapa 2;

e) O candidato com maior idade;

f) Sorteio.

6.2. O candidato poderá interpor recurso ao final do processo sele�vo, de forma presencial, mediante documento escrito e protocolado 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 endereço BR-364, Km 9, Cidade
Jardim, campus BR - Porto Velho (RO), seguindo estritamente o modelo constante do Anexo III.

6.3. Não serão analisados os recursos interpostos fora do prazo estabelecido.

6.4. Não serão analisados recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outros candidatos.

6.5. Não será aceito nenhum documento quando da interposição do recurso, sendo recebido apenas o formulário de recurso constante do Anexo III, devidamente
preenchido e assinado pelo candidato.

7. DO CRONOGRAMA GERAL

7.1. O Processo Sele�vo seguirá o seguinte cronograma:

Etapa/Seleção Data Inicial Data Final

Publicação do edital 11 de julho de 2022

Recurso ao edital 11/07/2022 12/07/2022

 

Etapa 1: Período de inscrição
13/07/2022 17/07/2022

Divulgação dos classificados da Etapa 1 e as orientações para a prova online da
Etapa 2 18 de julho de 2022

Etapa 2: prova online 19 de julho de 2022

Divulgação dos classificados da Etapa 2 e a convocação para as entrevistas da
Etapa 3 e Etapa 4 20 de julho de 2022

Etapa 3 e 4: Entrevsita com a coordenação e com os funcionários da Motorola 21 e 22 de julho de 2022

Divulgação dos classificados da Etapa 3 25 de julho de 2022

Prazo para interposição de recurso 26 de julho de 2022

Publicação do resultado final do edital 28 de julho de 2022

Entrega da documentação do profissional 29 de julho de 2022

 
7.2 A lista dos candidatos aprovados será divulgada no site do Projeto (http://www.palomakoba.unir.br), obedecendo ao cronograma apresentado.

 

8. DO VÍNCULO PROFISSIONAL

8.1. Os que forem convocados para par�cipar do projeto serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Portanto, não há
nenhum �po de estabilidade, podendo o contrato ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes, conforme previsto pela CLT.

8.2. O(s) contratado(s) será(ão) pago(s) por meio de salário mensal, de acordo com o perfil profissional, que está descrita no item 2 deste edital e
poderá haver prorrogação do prazo mensalmente, dependendo da necessidade do projeto.

8.3. A remuneração pelos serviços efetuados se dará após a realização e aprovação dos serviços e produtos, em conformidade com as atribuições e
a�vidades descritas neste EDITAL, que serão avaliadas pela Coordenação do Projeto.

8.4. Para efeitos de implantação do pagamento do projeto, o candidato habilitado deverá entregar na Coordenação do Projeto os seguintes
documentos:

a) Formulário de Solicitação de Bolsa, devidamente preenchido e assinado pelo Coordenação do Projeto (Modelo fornecido pela FUNDAPE);

http://www.palomakoba.unir.br/
http://www.palomakoba.unir.br/
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b) Cópia de CPF e RG do bolsista;

c) Demais documentos que a FUNDAPE julgar necessário.

8.5. A carga horária semanal será de 40 horas.

8.6. O cancelamento do contrato de trabalho poderá ser solicitado a qualquer momento, por solicitação do profissional ou pela coordenação do
projeto, caso haja descumprimento do previsto na proposta de execução do projeto, falta de recursos e/ou falta de repasse de recursos pela partes envolvidas.

8.7. As a�vidades a serão 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).

8.8. A contratação poderá ser suspensa ou cancelada, sem ônus para o projeto, nas seguintes hipóteses:

a) houver subs�tuição do profissional ou cancelamento de sua par�cipação no Projeto;

b) forem         verificadas      irregularidades,       condutas      an�é�cas      ou prá�cas que configurem crime ou contravenção penal no exercício
da atribuição;

c) forem constatadas incorreções nas informações coletadas;

d) for constatada frequência inferior à estabelecida pelo Projeto ou acúmulo indevido de bene�cios;

e) for constatado o não cumprimento dos prazos exigidos no desenvolvimento da prestação do serviço ou não entrega do serviço final por
qualquer mo�vo, no prazo exigido.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados feitos no site
h�p://www.palomakoba.unir.br .

9.2. Para a contratação, o candidato deverá sa�sfazer as seguintes condições:

9.2.1.  Não registrar antecedentes criminais e se encontrar no pleno exercício de seus direitos civis e polí�cos;

9.2.2. Fazer o exame admissional em local a ser indicado pela FUNDAPE.

9.2.3. As orientações para envio dos documentos para contratação serão previamente informadas.

9.3. No ato da entrega de documentos para contratação após Resultado Final, conforme cronograma o candidato deverá apresentar cópia da
documentação listada abaixo, sob pena de imediata desclassificação:

a)       01 foto 3x4;

b)       Título de eleitor;

c)       CPF;

d)       Cédula de iden�dade/RG;

e)       Cartão do PIS, se já teve emprego anterior;

f)       Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS;

g)       ASO: Atestado de Saúde Ocupacional;

h)       Comprovante de residência, atualizado (conta de água, luz ou telefone, que esteja no nome do candidato);

i)       Reservista;

j)       Cer�dão de antecedentes criminais Estadual e Federal;

k)       Cer�dão de nascimento para solteiros e de casado para os casados;

 

9.4. O candidato aprovado que não atender ao estabelecido no item 9.2 estará automa�camente eliminado do processo sele�vo;

9.5. Em caso de vacância em virtude da desistência de candidato selecionado e convocado, e não tendo candidatos classificados para preenchimento
da vaga temporária existente, ficará a cargo da UNIR, juntamente com a Coordenação Geral do Projeto, o preenchimento da referida vaga

9.6. Todo o material coletado e/ou produzido e/ou acessado no âmbito do projeto, pelos componentes das equipes de campo são do projeto e não
poderão ser u�lizados para outros fins.

9.7. Todos(as) os(as) contratados que atuarão no projeto estarão subme�dos às diretrizes e orientações do Sistema de É�ca em Pesquisa, devendo
cumprir com os requisitos básicos preconizados pela UNIR e demais ins�tuições envolvidas.

9.8. Este edital poderá ser cancelado em qualquer etapa do processo, por mo�vo de força maior.

9.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto.

9.10. O foro para dirimir quaisquer questões relacionadas à realização do Processo Sele�vo de que trata este Edital será o da cidade de Porto Velho/RO.

 

Porto Velho, 10 de julho de 2022.

 

Profª Drª Carolina Yukari Veludo Watanabe
Coordenadora Geral do Projeto

Documento assinado eletronicamente por CAROLINA YUKARI VELUDO WATANABE, Coordenador(a), em 11/07/2022, às 10:58, 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 1025428 e o código CRC D974F304.

 

http://www.palomakoba.unir.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO I

 TERMO DE COMPROMISSO DO PROFISSIONAL

 

Eu,                                                                                                                                          , portador do CPF                                                     , RG
                                         , candidato(a) à  Mentor técnico:

 

1. DECLARO ter interesse em fazer parte do Projeto “PALOMAKOBA- Projeto de capacitação e desenvolvimento de so�wares para disposi�vos móveis”, e
desenvolver as a�vidades a ele per�nentes, conforme plano de trabalho e outros documentos do projeto.

2. DECLARO, estar ciente que o regime de contratação para par�cipar do projeto será pelo da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por tempo
determinado. Portanto, concordo que não terei nenhum �po de estabilidade, podendo o contrato ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma
das partes, conforme previsto pela CLT.

3. DECLARO, que estou sabedor que para efeitos de pagamento do salário do projeto, EU entregarei mensalmente, para Coordenação do Projeto os seguintes
documentos:

1. Formulário de Solicitação de pagamento, devidamente preenchido e assinado pela Coordenação do Projeto (Modelo fornecido pela FUNDAPE);

2. Cópia de CPF e RG do solicitante;

3. Demais documentos que a FUNDAPE julgar necessário.

4. DECLARO, estar ciente de que, caso selecionado(a) para ser funcionário CLT, a infração a qualquer dos itens deste Termo de Compromisso implica o
cancelamento do contrato.

5. DECLARO, que possuo total conhecimento da carga horária semanal de 40 horas.

6. DECLARO, ciência que o desenvolvimento das minhas a�vidades profissionais não caracteriza vínculo emprega�cio com a UNIR ou qualquer outra
ins�tuição envolvida no projeto, e os valores recebidos serão efetuadas pela FUNDAPE.

7. DECLARO, saber que as a�vidades serão 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).

 

 

Porto Velho,          de                                             de 2022

 

 

______________________________________________
Assinatura do candidato:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                           

 

 

ANEXO II - FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

DADOS PESSOAIS

Nome do candidato:

RG: CPF:

Vaga:
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Mentor técnico

PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Item Descrição Pontos Máximo
Pontuação Pretendida
(Preenchimento pelo

candidato)

Pontuação Aferida
(Preenchimento pela

Banca)

 

1
Especialização em áreas correlatas com
a que está pleiteando a vaga. 1 1   

 

2
Mestrado em áreas correlatas com a que
está pleiteando a vaga. 2 2   

 

3
Doutorado em áreas correlatas com a que
está pleiteando a vaga. 3 3   

 

4

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

1 4   

 

5

Ter experiência profissional OU
participado de projetos de
desenvolvimento de softwares 

2 10   

TOTAL DE PONTOS:   

 

 

__________________________

Ass. do Candidato

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                         

 

 

ANEXO III

FORMULÁRIO DE RECURSO

 

Nome do candidato:

RG: CPF:

Vaga:

Mentor técnico

Jus�fica�va do recurso:
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Porto Velho,          de                                             de 2022.

 

 

 

____________________________________
Assinatura do candidato

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Processo nº 23118.008417/2022-12 SEI nº 1025428


