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A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da Universidade Federal do Piauí

(UFPI), no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a efetivação de

alterações no Edital do processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva

de vagas para bolsistas, quanto aos seguintes itens:

4 DAS VAGAS

4.1 A seleção destina-se para formação de cadastro de reserva de vagas, conforme tabela

abaixo:

QUADRO DE VAGAS
BOLSA AUXÍLIO STI/UFPI

LOCAL VAGAS DESCRIÇÃO DA VAGA E REQUISITOS

SUPERINTENDÊNCIA
DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO (STI) E/OU
SETORES VINCULADOS

CADASTRO
RESERVA

1) CURSO EXIGIDO:
- Qualquer curso de graduação presencial e
curso técnico de informática do CTT.

HABILIDADES E/OU CONHECIMENTO
EXIGIDOS:
- Ter conhecimentos em Montagem e
Manutenção de Computadores, Instalação
de Impressoras, Instalação de Sistemas
Operacionais Windows e Linux,
Conhecimentos em Redes de
Computadores, Cabeamento Estruturado e
Eletrônica.

PERFIL ESPERADO:
- Proatividade, bom relacionamento
interpessoal, iniciativa, organização,
responsabilidade e postura profissional.

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS:

- Envio, recebimento e distribuição de
equipamentos de informática;
- Realizar instalação e manutenção corretiva



e preventiva de computadores e
dispositivos utilizados na UFPI;
- Dar suporte na manutenção preventiva e
corretiva da infraestrutura e software;
- Dar suporte aos usuários da rede de
computadores;
- Configurar acessos em computadores de
usuários;
- Efetuar e monitorar a execução dos
backups e os procedimentos de segurança
dos dados armazenados;
- Instalar softwares diversos;
- Apoiar remotamente e presencialmente
aos usuários em questões relacionadas ao
uso de softwares e acessos;
- Preparação de computadores para novos
funcionários;
- Monitorar sistemas; e
- Atender chamados.

SUPERINTENDÊNCIA
DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO (STI) E/OU
SETORES VINCULADOS

CADASTRO
RESERVA

2) CURSO EXIGIDO:
- Computação, Informática e/ou Sistemas
de Informação.

HABILIDADES E/OU CONHECIMENTO
EXIGIDOS:
- Experiência em projetos de
desenvolvimento de sistemas,
conhecimento em programação (Python,
PHP, HTML, JavaScript, CSS, java),
frameworks, web services, banco de dados
SQL e NoSQL, containers, padrões de
projeto e arquiteturais.

PERFIL ESPERADO:
- Proatividade, bom relacionamento
interpessoal, iniciativa, organização,
responsabilidade e postura profissional.

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS:
- Atuar no desenvolvimento e manutenção
de sistemas web;
- Atuar na programação de banco de dados.



SUPERINTENDÊNCIA
DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO (STI) E/OU
SETORES VINCULADOS

CADASTRO
RESERVA

3) CURSO EXIGIDO:
- Computação, Informática e/ou Sistemas
de Informação.

HABILIDADES E/OU CONHECIMENTO
EXIGIDOS:
- Experiência em projetos de
desenvolvimento de sistemas,
conhecimento em desenvolvimento mobile,
com foco em:

● React Native;
● Typescript;
● Expo;
● GIT (Padrão Conventional Commits);
● Arquitetura Restful;
● Clean Code.

- Conhecimento em programação back end
com linguagens como: Python, PHP, HTML,
JavaScript, CSS, Java e seus frameworks.
Web services, integração com banco de
dados SQL e NoSQL, containers, padrões de
projeto e arquiteturais.
- Conhecimento no uso de APIs.

PERFIL ESPERADO:
- Proatividade, bom relacionamento
interpessoal, iniciativa, organização,
responsabilidade e postura profissional.

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS:
- Atuar no desenvolvimento e manutenção
de sistemas mobile.

5 DAS INSCRIÇÕES E PUBLICIDADE

5.1 Para participar deste processo seletivo, o estudante deve estar regularmente

matriculado e frequentando curso de graduação presencial da UFPI e/ou curso técnico de

informática do Colégio Técnico de Teresina (CTT), na cidade de Teresina.

5.2 As inscrições serão feitas, exclusivamente, no período de 08h do dia 03 de fevereiro até

às 23h59min do dia 07 de fevereiro de 2023. O(a) candidato(a) deverá acessar o formulário

eletrônico de inscrição, por meio do link: https://forms.gle/LHtegfV9onE8GRzZ8, responder

https://forms.gle/LHtegfV9onE8GRzZ8


ao questionário e anexar arquivo, em formato pdf, da documentação complementar

constantes no item 5.6.

6.2 A ordem dos inscritos será divulgada no site oficial da UFPI e site da STI/UFPI

(http://ufpi.br/sti) até às 18h do dia 08 de fevereiro de 2023, sendo responsabilidade do

interessado acompanhar o andamento da seleção.

6.4 O resultado da entrevista será divulgado no dia 13 de fevereiro de 2023, a partir das 18h,

no site da STI/UFPI (http://ufpi.br/sti).

6.5 Calendário da seleção:

ETAPA DATA

Inscrição 03 a 07 de fevereiro de 2023

Divulgação da Convocação para Entrevista 08 de fevereiro de 2023

Entrevista 09 a 10 de fevereiro de 2023

Resultado da Entrevista 13 de fevereiro de 2023

Resultado Final da Seleção 14 de fevereiro de 2023

7 DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO

7.1 O resultado será publicado no site oficial/página principal da UFPI, no SIGAA, Redes

Sociais da UFPI e no site da STI/UFPI (http://ufpi.br/sti), no dia 14 de fevereiro de 2023.

Teresina, 03 de fevereiro de 2023.
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