
Responsável Técnica: Mirian Leidimari Raymundo 
E-mail: mirian.projetos@uniselva.org.br 

Projeto: 4.59.004 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO DE 

ESTAGIÁRIO DA ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA PROJETO 

PARA O PROGRAMA TELESSAÚDE BRASIL REDES DE MATO GROSSO  

EDITAL Nº 03/2016 – SORRISO-MT 

O Coordenador do Projeto Núcleo Técnico Científico de Telessaúde de Mato 

Grosso, Contrato em referência, por meio da FUNDAÇÃO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – 

FUNDAÇÃO UNISELVA, no uso de suas atribuições legais, comunica a 

realização de PROCESSO SELETIVO simplificado para o cargo abaixo 

relacionado:  

Cargo: Estagiário da área de Sistemas de Informação (01 vaga)   

Descrição do objeto:  Atuação na área de Tecnologia da Informação - TI, em 

atividades relacionadas ao Telessaúde, especialmente no apoio, suporte à 

equipe de campo e monitoramento das atividades de campo do Telessaúde MT, 

com atuação no município de Sorriso MT.  

Valor BRUTO: R$ 800,00 (Oitocentos reais) por mês  
 

Período estimado para prestação do serviço: 06 (seis) meses 

Carga Horária: 30 horas semanais 

Requisitos: Aluno de Graduação em Ciências da Computação, Sistemas de 

Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que resida no município 

de Sorriso/MT. Conhecimentos técnicos de informática: Suporte para 

microinformática e redes; Aplicativos de escritório (editor de texto, planilha 

eletrônica, editor de slides, banco de dados); Aplicativos de VoIP (voz e imagem 

sobre IP); Aplicativos de web conferência; Aplicativos de webdesign;  Desejável 

Pacote estatístico;  Desejável lógica de programação;  Desejável Plataforma de 

desenvolvimento em base Web; Desejável Plataforma de Educação à Distância 

– EAD (moodle). 

Descrição sumária das atribuições do cargo: Suporte e apoio à equipe de 

campo do Telessaúde MT, que envolve ações de ativação de cadastros em 

banco de dados específico, suporte web durante as atividades de campo, 

suporte web aos profissionais dos municípios e das regionais de saúde, apoio 

na elaboração de relatórios das atividades de campo, produção de gráficos 

estatísticos, produção e edição de web aulas, elaboração de webportifólios, 

apoio na elaboração de apresentações power point, prezzi. Suporte no 

desenvolvimento e modelagem de cursos EaD, aplicativos, formulários e páginas 

web. 

Envio do Curriculum: Pelo email:  ntctelessaude.mt@gmail.com. 
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Cronograma das Atividades Internas  

 

AÇÔES DATA 

Início do processo de seleção                   

e entrega do currículo 
22/08/2016 a 09/09/2016 

Análise Curricular 12/09/2016  

Convocatória para entrevista 13/09/2016 

Realização das entrevistas 15/09/2016 

Resultado Final 19/09/2016 

 

IMPORTANTE: O Edital de seleção deverá ser afixado na Faculdade de Sorriso, 

na prefeitura Municipal de Sorriso e publicado no site da FUNDAÇÃO UNISELVA 

de forma a atingir o público alvo e de interesse na área em que a vaga é ofertada.   

 

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2016.   

  

 

PROF. Dr COR JESUS FERNANDES FONTES 

 Coordenador do Projeto 

mailto:mirian.projetos@uniselva.org.br

