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CHAMADA PÚBLICA Nº001/2020 – PERS  

A Coordenação Geral do projeto ‘Plano Estadual de Resíduos Sólidos-PERS’, cadastrado 

na Fundação Uniselva, sob o nº 4.004.104, torna público que está recebendo currículos 

de servidores técnicos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), para 

desenvolver atividades relacionadas com a produção de cursos mediados por 

tecnologias.   

1. Da categoria  

CATEGORIA DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

CRITÉRIOS VAGAS PERÍODO 

Suporte de 
Infraestrutura de 
TI  
 

a) Customizar 
plataforma de vídeo 
para transmissão de 
Webinars. 

b) Customizar software 
para distribuição de 
conteúdo digital por 
streaming. 

c) Configurar 
infraestrutura para 
hospedagem de 
sites. 

d) Suporte técnico para 
Webinars.  

a) Graduação em 
Ciência da 
Computação. 

b) Experiência 
comprovada 
com transmissão 
de conteúdo 
digital. 

c) Experiência em 
gestão de 
infraestrutura 
de TI.  

01 06 meses 

Designer 
Educacional 

a) Planejar cursos 
MOOC (Massive 
Open Online Course) 
com Matriz de DI 
(Design Instrucional). 

b) Acompanhar a 
produção e entrega 
de conteúdos 
didáticos com 
professores. 

c) Organizar conteúdos 
digitais para MOOC. 

d) Acompanhar 
produção de cursos 
MOOC em 
plataforma online. 

e) Revisar e homologar 
cursos produzidos. 

f) Acompanhar projeto 
de extensão 
universitária.  

a) Graduação na 
área de 
Educação/ 
licenciatura. 

b) Mestrado e/ou 
Doutorado em 
Educação. 

c) Experiência 
comprovada 
como Designer 
Educacional. 

d) Experiência com 
projetos de 
cursos MOOC.  

01 12 meses 
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2. Da remuneração:  

a) O pagamento ocorrerá por meio de Bolsa Lei 8.958/1994.  

b)  O valor de referência é de Bolsa Técnico - R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) 

mensais.  

 

3. Dos critérios para seleção:  

a) Análise de currículo e conferência da ficha de inscrição. 

 

4. Do envio de documento: 

a) O currículo e a ficha de inscrição – ANEXO I, deverão ser enviados para o e-

mail setec@ufmt.br. 

 

 

 O projeto ‘Plano Estadual de Resíduos Sólidos-PERS’, criará um banco de 

currículos e, à medida que as demandas surjam, os técnicos que compõem o 

banco serão convocados.  

O período da Chamada Pública, para envio de documentação será de 12/08/2020 

a 14/08/2020.  

 

 

Cuiabá-MT 11 de agosto de 2020.  

 

 

 

Paulo Modesto Filho 

Coordenador do Projeto 


