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PROCESSO SELETIVO PARA O PROJETO “DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA, DE 
RECURSOS DIGITAIS E DE CAPACITAÇÃO ORIENTADOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL (URBIS)”/NÚCLEO DE PESQUISA E 
EXTENSÃO ACESSO À TERRA URBANIZADA 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2020 

 

A Fundação Guimarães Duque, torna publica a retificação do Edital nº 07/2020, nos 
seguintes termos: 

 
Onde se lê: 

 
4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

4.1. CRITÉRIOS GERAIS 
d) Estar cursando no máximo o 8° (nono) período do; 

Leia-se: 
 

4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 
4.1. CRITÉRIOS GERAIS 

d) Estar cursando no máximo o 8° (oitavo) período; 
 

Onde se lê: 
 

5. PERFIL DO CANDIDATO 
Os perfis dos candidatos, habilidades e requisitos por vaga estão listados a seguir: 

QUANTIDADE 
DE VAGAS PERFIL HABILIDADES REQUISITOS: 

Até 5 Planejamento 
Urbano I 

-Ter habilidade com AutoCAD®, 
Sketchup®, Photoshop® e outros 
que atendam a demanda por 
pesquisas na área de Planejamento 
e Projeto Urbano e Regional; 
-Possuir afinidade com área de 
Planejamento e Projeto Urbano e 
Regional; 
-Ter cursado componente curricular 
na área de Planejamento Urbano e 
Regional e áreas afins relacionadas 
ao Desenvolvimento Urbano 
Sustentável; 
-Desejável (não obrigatório) 
experiência em pesquisa de campo, 

-Componente curricular 
cursada, e/ou;  
-Certificado de curso na 
área, e/ou;  
-Comprovação de 
habilidade por meio de 
trabalhos já realizados;  
-Estar devidamente 
matriculado no curso de 
Graduação de 
Arquitetura e Urbanismo 
da UFERSA – Centro 
Multidisciplinar de Pau 
dos Ferros; 
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levantamentos de dados 
urbanísticos, análise espacial, 
política e projeto urbano; 
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com Sistemas de 
Informações Georreferenciadas; 
-Habilidade em pacote Office®. 
-Dominar as regras da ABNT e ter 
afinidade com a pesquisa e 
produção acadêmica. 
-Ter boa comunicação e 
organização para o trabalho em 
equipe. 
 

Até 3 Planejamento 
Urbano II 

-Ter habilidade com AutoCAD®, 
REVIT®, Qgis® e outros que 
atendam a demanda por pesquisas 
na área de Planejamento e Projeto 
Urbano e Regional; 
-Possuir afinidade e interesse na 
área de Planejamento e Projeto 
Urbano e Regional; 
-Ter cursado a componente 
curricular de Saneamento ou curso 
técnico na área, ou experiência na 
área por meio de estágio ou projetos 
de pesquisa e extensão; 
-Experiência com Sistemas de 
Informações Georreferenciadas 
(SIG); 
-Habilidade em pacote Office®. 
-Dominar as regras da ABNT e ter 
afinidade com a pesquisa e 
produção acadêmica. 
-Ter boa comunicação e 
organização para o trabalho em 
equipe. 

-Componente curricular 
cursada, e/ou;  
-Certificado de curso na 
área, e/ou;  
-Comprovação de 
habilidade por meio de 
trabalhos já realizados;  
-Estar devidamente 
matriculado no curso de 
Engenharia Civil da 
UFERSA campus 
Mossoró. 

Até 1 Animador digital 

-Experiencia na área de edição de 
vídeo com afinidade em Motion 
graphics; 
-Domínio de animações em 30fps+; 
-Capacidade de interpretação de 
roteiros para criação de animações 
em 2D ou 3D; 
-Capacidade de criação de 
animações dinâmicas e suaves, com 
personagens e objetos interagindo 
com um ambiente. 

-Possuir afinidade com a 
área de 
desenvolvimento; 
-Estar devidamente 
matriculado em algum 
curso de Graduação da 
UFERSA/Mossoró; 
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-Experiencias em software de 
animação como: Apple Motion®, 
Adobe Illustrator®, Adobe After 
Effects®, Maxon Cinema 4D®, ou 
outros softwares similares,  
 

Até 1 Desenvolvedor 
Frontend 

-Experiência com linguagens de 
programação Web do lado do 
Cliente como HTML, CSS e 
JavaScript;  
-Capacidade de criar design de 
interfaces com o usuário seguras, 
intuitivas e responsivas;  
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com os frameworks 
Bootstrap, Laravel (PHP), Vue.J; 
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com Git;  
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com métodos ágeis de 
desenvolvimento (Scrum/Kanbam). 
-Ter boa comunicação e 
organização para o trabalho em 
equipe. 
 

-Estar devidamente 
matriculado em algum 
curso de Graduação da 
UFERSA/Mossoró; 
-Possuir afinidade com o 
desenvolvimento de 
tecnologias 
computacionais e 
programação de 
computadores; 
 

Até 3 Desenvolvedor 
Backend 

-Experiência com linguagens de 
programação Web do lado do 
servidor como JSP, PHP, NodeJS;  
-Capacidade de resolver problemas 
complexos;  
Desejável (não obrigatório) 
experiência com banco de dados 
relacional (PostgreSQL 9.6); 
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com os frameworks 
Hibernate (JAVA), Laravel (PHP) e 
Express.JS (NodeJS); 
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com Git;  
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com métodos ágeis de 
desenvolvimento (Scrum/Kanbam). 
-Ter boa comunicação e 
organização para o trabalho em 
equipe. 
 

-Estar devidamente 
matriculado em algum 
curso de Graduação da 
UFERSA/Mossoró; 
-Possuir afinidade com o 
desenvolvimento de 
tecnologias 
computacionais e 
programação de 
computadores; 
 

 
Leia-se: 

mailto:fgd@fgduque.org.br


Av. Francisco Mota, 572, Campus UFERSA, Bairro: Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN - CEP: 59.625-900 
Fone/Fax (84) 3312-0503 – E-mail: fgd@fgduque.org.br 
CNPJ: 08.350.241/0001-72 – Insc. Municipal: 006.299-5 – Insc. Estadual: Isenta 
Utilidade Pública: Lei Municipal no 1.538/01 e Lei Estadual no 7.982/01 
Fundação de Apoio à Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 
Registro de Credenciamento MEC/MCT no 032/2018, em 20/03/2018. 4 

 

 
4. PERFIL DO CANDIDATO 

Os perfis dos candidatos, habilidades e requisitos por vaga estão listados a seguir: 
QUANTIDADE 

DE VAGAS PERFIL HABILIDADES REQUISITOS: 

Até 5 Planejamento 
Urbano I 

-Ter habilidade com AutoCAD®, 
Sketchup®, Photoshop® e outros 
que atendam a demanda por 
pesquisas na área de Planejamento 
e Projeto Urbano e Regional; 
-Possuir afinidade com área de 
Planejamento e Projeto Urbano e 
Regional; 
-Ter cursado componente curricular 
na área de Planejamento Urbano e 
Regional e áreas afins relacionadas 
ao Desenvolvimento Urbano 
Sustentável; 
-Desejável (não obrigatório) 
experiência em pesquisa de campo, 
levantamentos de dados 
urbanísticos, análise espacial, 
política e projeto urbano; 
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com Sistemas de 
Informações Georreferenciadas; 
-Habilidade em pacote Office®. 
-Dominar as regras da ABNT e ter 
afinidade com a pesquisa e 
produção acadêmica. 
-Ter boa comunicação e 
organização para o trabalho em 
equipe. 
 

-Componente curricular 
cursada, e/ou;  
-Certificado de curso na 
área, e/ou;  
-Comprovação de 
habilidade por meio de 
trabalhos já realizados;  
-Estar devidamente 
matriculado no curso de 
Graduação de 
Arquitetura e Urbanismo 
da UFERSA – Centro 
Multidisciplinar de Pau 
dos Ferros; 

Até 3 Planejamento 
Urbano II 

-Ter habilidade com AutoCAD®, 
REVIT®, Qgis® e outros que 
atendam a demanda por pesquisas 
na área de Planejamento e Projeto 
Urbano e Regional; 
-Possuir afinidade e interesse na 
área de Planejamento e Projeto 
Urbano e Regional; 
-Ter cursado a componente 
curricular de Saneamento ou curso 
técnico na área, ou experiência na 
área por meio de estágio ou projetos 
de pesquisa e extensão; 
-Experiência com Sistemas de 

-Componente curricular 
cursada, e/ou;  
-Certificado de curso na 
área, e/ou;  
-Comprovação de 
habilidade por meio de 
trabalhos já realizados;  
-Estar devidamente 
matriculado no curso de 
Engenharia Civil da 
UFERSA campus 
Mossoró. 
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Informações Georreferenciadas 
(SIG); 
-Habilidade em pacote Office®. 
-Dominar as regras da ABNT e ter 
afinidade com a pesquisa e 
produção acadêmica. 
-Ter boa comunicação e 
organização para o trabalho em 
equipe. 

Até 1 Animador digital 

-Experiencia na área de edição de 
vídeo com afinidade em Motion 
graphics; 
-Domínio de animações em 30fps+; 
-Capacidade de interpretação de 
roteiros para criação de animações 
em 2D ou 3D; 
-Capacidade de criação de 
animações dinâmicas e suaves, com 
personagens e objetos interagindo 
com um ambiente. 
-Experiencias em software de 
animação como: Apple Motion®, 
Adobe Illustrator®, Adobe After 
Effects®, Maxon Cinema 4D®, ou 
outros softwares similares,  
 

-Possuir afinidade com a 
área de 
desenvolvimento; 
-Estar devidamente 
matriculado em algum 
curso de Graduação da 
UFERSA; 
 

Até 1 Desenvolvedor 
Frontend 

-Experiência com linguagens de 
programação Web do lado do 
Cliente como HTML, CSS e 
JavaScript;  
-Capacidade de criar design de 
interfaces com o usuário seguras, 
intuitivas e responsivas;  
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com os frameworks 
Bootstrap, Laravel (PHP), Vue.J; 
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com Git;  
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com métodos ágeis de 
desenvolvimento (Scrum/Kanbam). 
-Ter boa comunicação e 
organização para o trabalho em 
equipe. 
 

-Estar devidamente 
matriculado em algum 
curso de Graduação da 
UFERSA; 
-Possuir afinidade com o 
desenvolvimento de 
tecnologias 
computacionais e 
programação de 
computadores; 
 

Até 3 Desenvolvedor 
Backend 

-Experiência com linguagens de 
programação Web do lado do 
servidor como JSP, PHP, NodeJS;  

-Estar devidamente 
matriculado em algum 
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-Capacidade de resolver problemas 
complexos;  
Desejável (não obrigatório) 
experiência com banco de dados 
relacional (PostgreSQL 9.6); 
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com os frameworks 
Hibernate (JAVA), Laravel (PHP) e 
Express.JS (NodeJS); 
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com Git;  
-Desejável (não obrigatório) 
experiência com métodos ágeis de 
desenvolvimento (Scrum/Kanbam). 
-Ter boa comunicação e 
organização para o trabalho em 
equipe. 
 

curso de Graduação da 
UFERSA; 
-Possuir afinidade com o 
desenvolvimento de 
tecnologias 
computacionais e 
programação de 
computadores; 
 

 
 

Onde se lê: 
 

8.1. O estudante bolsista do MAPA, receberá mensalmente uma bolsa que poderá variar 
de R$ 520,00 a R$1.240,00; 
 

Leia-se: 
8.1. O estudante bolsista do URBIS, receberá mensalmente uma bolsa que poderá variar 

de R$ 520,00 a R$1.240,00; 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mossoró/RN, 27 de julho de 2020. 
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