
Pesquisador “B” Tecnologia da Informação 

Projeto: Institucionalização FAPDF. 

Local: FINATEC. 

Duração: indefinido  

Salário e benefícios: R$ 2.500,00 de bolsa auxílio  

Carga horária: 20 horas a serem cumpridas no Distrito Federal a serem cumpridas para 
a consecução do projeto.  

Auxiliar nas seguintes atividades: 

• Acompanhar e revisar os trabalhos dos grupos de pesquisa nas áreas afetas a 
gestão no âmbito da FAP-DF 

• Acompanhar as ações promovidas pela FAP-DF; 
• Promover o fortalecimento de ações de interlocução com os agentes e órgãos da 

FAP-DF; 
• Acompanhar ações desenvolvidas pelos grupos temáticos de pesquisa com 

objetivo de promover ciência, pesquisa e inovação; 
• Auxiliar a implementações de ações decorrentes da governança da FAP-DF. 
• Desenvolver atividades de pesquisa, elaboração e revisão de textos e artigos; 
• Auxiliar o Pesquisador Sênior nas atividades correlatas à área de concentração. 

 

Requisitos Obrigatórios: 

• Ser aluno regular de pós-graduação em Tecnologia da Informação ou áreas afins 
(Mestrado ou Doutorado) na Universidade de Brasília; 

• Capacidade de comunicação escrita e oral, inclusive elaboração de relatórios, 
participação em conferências, seminários e reuniões técnico-científicas; 

• Residência em Brasília durante a duração do projeto; 
• Disponibilidade de no mínimo 20 (vinte) horas semanais para dedicação ao 

projeto; 
• Capacidade de compreensão de textos técnicos e científicos em língua inglesa; 
• Capacidade de operação em sistemas de comunicação (correio eletrônico e redes 

sociais); 
• Disponibilidade de horário; 
• Ser pró-ativo e ter capacidade de trabalho em equipe; 

 
Seleção:  

Para a etapa 1, deve ser enviado para o e-mail: curriculos@finatec.org.br 
impreterivelmente até dia 28/08/2020, um único arquivo pdf com o Currículo Lattes, 
Declaração de Aluno Regular de Pós-Graduação (Mestrado ou Doutorado) da 
Universidade de Brasília, colocar no assunto: Pesquisador Institucionalização FAPDF – 
Tecnologia da Informação  



Para a etapa 2, o candidato realizará entrevista para área de concentração para o qual for 
convocado. 

 

 


