
 

EDITAL Nº 21/2021 - IFES/FACTO 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS 

EQUIPE DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROJETO OFICINAS 4.0 

 

ERRATA 

A Fundação de Apoio à Ciência e à Tecnologia (Facto) e a Coordenação do Projeto Oficinas 4.0., 

informam que o Item 2.1. Descrição das áreas de atuação e atividades desempenhadas. Quadro1 

e o Item 2.2. Bolsistas, cargas horárias (CH) e requisitos, do Edital 21/2021 foram alterados 

conforme segue abaixo: 

 

Onde se lia: 

2.1. Descrição das áreas de atuação e atividades desempenhadas. Quadro1 

Quadro 1 
 

Equipe Área de Atuação  Atribuições / Perfil Exigido Requisito 

Comunicação 
Designer de Material 
Instrucional 

Responsável por identificar, planejar, 
executar e monitorar todas as etapas 
do fluxo produtivo de comunicação, 
incluindo a identidade visual do 
projeto e os materiais de divulgação. 
Será encarregado do planejamento, 
coordenação e produção dos materiais 
didáticos, além de acompanhar e 
revisar os roteiros, produzindo e 
dirigindo as produções videográficas. 
A produção e manutenção do 
conteúdo do site do projeto também 
serão responsabilidade da Equipe. 
Sempre que demandado, deverá 
encaminhar os relatórios de 
acompanhamento das atividades 
(parciais e finais). 

Graduação em curso 
em Desenho 
Industrial/Design 
com experiência 
comprovada na área. 
Conhecimento em 
suite da Adobe. 

 
Tecnologia da 
Informação 

Desenvolvedor Full 
Stack 

Profissional responsável pela 
elaboração de requisitos e da 
programação aplicativos dispositivos 
móveis, desenvolvimento, escrita de 
APIs e testes. Elaboração e orientação 
das atividades de correção e 
manutenção dos programas. 
Codificação e realização de testes e 
ajustes dos sistemas existentes para 
acompanhar as mudanças e 
necessidades dos usuários do projeto.  

Graduação em curso 
em Ciência da 
Computação, 
Engenharia da 
Computação, Análise 
e Desenvolvimento 
de Sistemas ou 
cursos correlatos. 
Familiaridade com 
Typescript / Ionic e 
Python / Django. 

 



 

 

Agora se lê: 

2.1. Descrição das áreas de atuação e atividades desempenhadas. Quadro1 

Quadro 1 

 

Equipe Área de 
Atuação  

Atribuições / Perfil Exigido Requisito 

Comuni-
cação 

Designer de 
Material Ins-
trucional 

Responsável por identificar, planejar, executar 
e monitorar todas as etapas do fluxo produtivo 
de comunicação, incluindo a identidade visual 
do projeto e os materiais de divulgação. Será 
encarregado do planejamento, coordenação e 
produção dos materiais didáticos, além de 
acompanhar e revisar os roteiros, produzindo e 
dirigindo as produções videográficas. A produ-
ção e manutenção do conteúdo do site do pro-
jeto também serão responsabilidade da 
Equipe. Sempre que demandado, deverá enca-
minhar os relatórios de acompanhamento das 
atividades (parciais e finais). 

 

Graduando em Desenho In-
dustrial/Design com experi-
ência comprovada na área. 
Conhecimento em suite da 
Adobe. 

 
Tecnolo-
gia da 
Informa-
ção 

Desenvolve-
dor Full 
Stack 

Profissional responsável pela elaboração de re-
quisitos e programação de aplicativos dispositi-
vos móveis e web, desenvolvimento, escrita de 
APIs e testes. Elaboração e orientação das ati-
vidades de correção e manutenção dos progra-
mas. Codificação e realização de testes e ajus-
tes dos sistemas existentes para acompanhar 
as mudanças e necessidades dos usuários do 
projeto.  

Graduando em Ciência da 
Computação, Engenharia da 
Computação, Análise e De-
senvolvimento de Sistemas 
ou cursos correlatos. Famili-
aridade com Typescript / Io-
nic e Python / Django. 

Especialista 
Banco de 
Dados/Data 
Center 

Profissional responsável pela elaboração de re-
quisitos e programação de aplicativos para 
web e para dispositivos móveis, desenvolvi-
mento, testes e implementação. Elaboração e 
orientação das atividades de correção e manu-
tenção dos programas. Codificação e realização 
de testes e ajustes dos sistemas existentes 
para acompanhar as mudanças e necessidades 
dos usuários do projeto.  

Graduação em Ciência da 
Computação, Engenharia da 
Computação, Análise e De-
senvolvimento de Sistemas 
ou cursos correlatos. 
Experiência comprovada em 
Banco de dados e fra-
mework Django. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Onde se lia: 

 

Item 2.2. Bolsistas, cargas horárias (CH) e requisitos 
 

Código Equipe Cargo Vagas Vínculo 
CH 
Semanal 

Remuneração 

01 Comunicação 
Designer de Material 
Instrucional 

02 Bolsista 20h R$ 1.200,00 

02  
Tecnologia 
da 
Informação 

Desenvolvedor Full 
Stack 

02 Bolsista 20h R$ 1.500,00 

03 
Especialista Banco 
de Dados/Data 
Center 

01 Bolsista 30h R$ 3.000,00 

 

Agora se lê: 

 

Item 2.2. Bolsistas, cargas horárias (CH) e requisitos 

 

Código Equipe Cargo Vagas Vínculo 
CH 
Semanal 

Remuneração 

01 Comunicação 
Designer de Material 
Instrucional 

02 Bolsista 20h R$ 1.200,00 

02  
Tecnologia 
da 
Informação 

Desenvolvedor Full 
Stack 

02 Bolsista 20h R$ 1.500,00 

03 
Especialista Banco 
de Dados/Data 
Center 

01 Bolsista 20h R$ 3.000,00 

 
 

 
Vitória/ES, em 07 de maio de 2021. 

 

 


