RETIFICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE
PRESTADOR DE SERVIÇOS - EDITAL 07/2018
Solicitamos retificação do Edital 07/2018 “Processo seletivo simplificado para contratação de
prestador de serviços” no ANEXO I – SERVIÇOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS, Item 5 ASSISTENTE DE AVA - nos REQUISITOS mínimos para concorrer a função. Onde passa a
vigorar com a seguinte redação
“Graduação em administração em andamento. Experiência mínima de 3 meses comprovada com
sistemas de aprendizagem e acadêmicos”
ANEXO I – SERVIÇOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS
SERVIÇOS
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DESIGN GRÁFICO I

DESIGN GRÁFICO II
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ASSISTENTE DE AVA

ATRIBUIÇÕES
a) Diagramação e formatação de material didático em
suporte impresso e multimídia;
b) Criação de logotipos, ícones, folders e banners;
c) Apoio na elaboração de roteiros para a produção de
materiais didáticos.

REQUISITOS
Ensino médio completo;

a) Diagramação e formatação de material didático em
suporte impresso e multimídia;
b) Criação de logotipos, ícones, folders e banners

Ensino médio completo; Experiência
mínima de 6 meses comprovada na
função de design gráfico

Experiência mínima de 6 meses
comprovada na função de design gráfico.

a) Efetuar desenvolvimento de interfaces gráficas, Graduação em computação ou areas afins.
montando estrutura de banco de dados, codificando
programas, provendo sistemas de rotinas de segurança, Experiência mínima de 6 meses
compilando programas, efetuando testes, gerando comprovada na função.
aplicativos para instalação e gerenciamento de sistemas;
a) Prestar suporte e manutenção do ambiente virtual de
Graduação na área de Ciência da
aprendizagem – MOODLE;
Computação ou em áreas afins, com
b) Auxiliar os professores na configuração das salas virtuais mestrado na área de Ciência da
no MOODLE;
Computação.
c) Cadastrar os cursos, alunos, tutores e professores no
ambiente virtual de aprendizagem;
Experiência mínima de 6 meses
d) Prestar suporte aos usuários do ambiente em relação às comprovada na função ou em suporte de
questões de acesso, atualização de dados e utilização do
rede.
MOODLE;
e) Configurar disciplinas em salas de aula virtuais no
Moodle;
f) Elaborar e disponibilizar tutoriais de utilização das
ferramentas do Moodle;
g) Configuração e manutenção da segurança de rede local
dos servidores do NEaD.
a) Dar suporte ao ambiente virtual de aprendizagem –
MOODLE;
b) Auxiliar os professores e tutOres sobre salas virtuais no
MOODLE;
c) Cadastrar alunos ni SIGAA.

Graduação em administração em
andamento.
Experiência mínima de 3 meses
comprovada com sistemas de
aprendizagem e acadêmicos
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