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Chamada Pública para seleção de profissional perfil programador web 
 

1. Quem somos:  
 

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) é a unidade técnico-
científica da Fundação Oswaldo Cruz no Amazonas. Sediada em Manaus, sua missão é 
contribuir para a melhoria das condições de vida e saúde das populações amazônicas e 
para o desenvolvimento científico e tecnológico regional e do País, integrando a pesquisa, 
a educação e ações de saúde pública. 
O Serviço de Gestão em Tecnologia da Informação (SEGTI) tem como papel fomentar e dar 
subsídios de infraestrutura de redes de computadores, sistemas de informação e 
atendimento especializado na área de TI à comunidade ILMD. 
 

2. O que faremos:  
 
Selecionar 1 (uma) candidato (a) para exercer cargo de programador de sistemas web, 

seguindo os critérios estabelecidos neste edital. 

O ILMD não se responsabiliza por custos de moradia e recomenda que os profissionais 
sejam moradores da região metropolitana de Manaus-Amazonas. 
 

3. Características dos candidatos (as):  
 

Requisitos Obrigatórios  
 

• Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior na 
área de Tecnologia da Informação, Sistema de Informação, Engenharia da 
Computação ou outras áreas afins, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);  

• Experiência em atividades afins; 

• Conhecimento nas tecnologias PHP, JAVASCRIPT, HTML5, CSS3; 

• Conhecimentos em Banco de dados MySQL. 

• Conhecimentos em servidores Linux Debian 9. 

 

 
Outros atributos importantes para o candidato 

• Competências comportamentais: trabalhar com boa desenvoltura em equipe e 
trabalhos coletivos, ter bom desempenho na comunicação verbal e escrita, 
comprometimento com prazos de entrega de resultados, assiduidade, 
capacidade de organização, planejamento, execução e comprometimento. 

 

 
4. Atividades a desempenhar:  
 

O profissional selecionado trabalhará no SEGTI e estará sob orientação e chefia do serviço, 
e deverá desempenhar as seguintes atividades: 

• Executar a programação de sistemas e realizar pesquisas quando necessário;  
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• Realizar testes em condições operacionais simuladas em ambiente de teste e 

ambiente de produção;  

• Pesquisar alternativas visando customização de aplicações seguindo as melhores 

práticas governamentais (e-MAG, e-PING etc.);  

• Desenvolver relatórios e registros das soluções aplicadas, a fim de manter a 

rastreabilidade e a documentação dos serviços em desenvolvimento; 

• Verificar e examinar as demandas recebidas dos analistas e propor um cronograma 

de execução dos trabalhos;  

• Realizar pesquisas de sistemas que possam atender as demandas internas no que 

couber, entre outras correlatas ao cargo. 

 
5. Período: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada anualmente, com início das 

atividades previsto para 2/5/2019;  

 
6. Valor:  
 

Escolaridade Experiência Profissional Mínima Valor R$ 

Nível Superior 2 a 3 Anos * 3.440,00 

Nível Superior 0 a 1 Ano* 2.156,00 

 
*A remuneração é proporcional ao tempo de experiência profissional comprovada. 
 
7. Carga Horária: são 40 horas semanais de trabalho, de segunda a sexta das 8:00h 

da manhã até as 17h da tarde, sendo 8h por dia com 1h para almoço.  
 

7. Forma de pagamento: Bolsa de pesquisa - Pagamento via Fundação para o 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec). 
 

8. Processo seletivo:  
 

Fase 1 (eliminatória): Inscrição/Análise Documental  
 
Os interessados deverão encaminhar:  

• Currículo atualizado – onde o candidato deverá apontar os dados pessoais, 
formação acadêmica e profissional, e apresentar de forma sucinta as áreas de atuação, 
experiência profissional com os links de materiais já desenvolvidos e informações 
complementares que julgar pertinentes. Caso possua,pode-se apresentar o Currículo 
Lattes atualizado; 

Obs.: Não enviar, nessa fase, diplomas e nem certificados de cursos, graduação, 
especializações ou pós-graduações, em geral. Esses documentos serão solicitados apenas 
no momento da contratação do candidato. 

 

INSCRIÇÃO 
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Será realizada pelo envio do currículo ao e-mail segti.ilmd@fiocruz.braté o dia 17/4/2019, 
indicando no assunto: "Seleção de Programador ILMD–  e o nome do candidato”.  
Os currículosserão analisados por um Comitê Avaliador formado por servidores da Fiocruz, 
composto por engenheiros de computadores e especialista em infraestrutura da rede.  
 
A Divulgação da lista dos selecionados para a Fase 2 será divulgada em 18/4/2019, em 
ordem alfabética, na página eletrônica https://amazonia.fiocruz.br. Cada candidato 
receberá um e-mail com o resultado da seleção. 
 
Fase 2 (eliminatória): Provas Objetivas e Práticas  
 
Serão realizadasduas provas presenciais: uma prova objetiva e outra prática. As duas 
provas serão aplicadas na mesma data, conforme a seguinte tabela: 
 

Informações da prova Datas, horários e informativos 

Local: Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD) 

Sala: Laboratório de Informática (LABINFO) – Sala 03, térreo. 

Endereço: Rua Teresina, 476, Adrianópolis, Manaus-AM 

Data: 20/4/2019 

Horário de Inicio: Às 9h da manhã 

 
Candidato deverá chegar meia hora antes do início das provas; não será permitida a 
entrada de candidatos após às 9h da manhã, o candidato atrasado será eliminado; a prova 
terá 4h de duração, o candidato poderá levar a prova após 2h do início da prova;o 
candidato deverá utilizar apenas canetas nas cores preta ou azul, cada candidato deverá 
trazer sua própria caneta, pois não será fornecida caneta pela organização; não será 
permitido consulta de qualquer tipo de dispositivo eletrônico, portanto, celulares e demais 
dispositivos deverão ser desligados e entregue a organização com demais pertences como 
carteiras porta cédulas, esses pertences serão organizados e identificados e serão 
entregues ao candidato quando este terminar a prova; será eliminado o candidato que 
fizer uso de dispositivos eletrônicos ou fazer qualquer uso de método de cola durante a 
prova. 
 

• Prova Objetiva: Será composta por 10 questões, cada questão valerá 1 ponto, 
gerando um total de 10 pontos.  
 

Matérias/Prova Quantidade 

*Programação Web 7 

**Banco de Dados 3 

 
*Conteúdo da Programação Web: PHP7, JAVASCRIPT, HTML, CSS, Apache2; 
** Conteúdo do Banco de Dados: MySQL, MariaDB10; 
 

• Prova Prática: Será composta por 10 questões, cada questão valerá 2 pontos, 
gerando um total de 20 pontos.  
 
• Será disponibilizado um computador por candidato com um ambiente de 

programação web xampp (dedicado e isolado para cada candidato),composto 
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em um servidor web apache2, um servidor de banco de dados mariadb com 
interface web phpmyadmin, e  linguagem de programação PHP7. 

• Os candidatos receberão os acessos (login e senha) aos computadores apenas 
quando começarem a prova prática. 
 

Obs.: o candidato não terá acesso ao computador enquanto estiver fazendo a 
prova objetiva. 
 

Matérias/Prova Quantidade 

*Programação Web 7 

**Banco de Dados 3 

 
*Conteúdo da Programação Web: PHP7, JAVASCRIPT, HTML, CSS, Apache2; 
** Conteúdo do Banco de Dados: MySQL, MariaDB10; 
 

A divulgação da lista dos selecionados para a Fase 3 será dia 22/4/2019, em ordem de 
maior nota para menor, na página eletrônica https://amazonia.fiocruz.br. Os 5 primeiros 
candidatos receberão um e-mail com o resultado da seleção e classificação, será enviado o 
convite para participar da entrevista, este convite deverá ser respondido, por e-mail, 
confirmando ou não da participação entrevista, candidato tem até o dia 24/4/2019 para 
enviar o e-mail. 
 
Fase 3 (classificatória): Entrevista com a comissão 
 
Será realizada entrevista com os 5 candidatos classificados, ou seja os cinco candidatos 
com as maiores notas,pela comissão organizadora. A entrevista terá pontuação máxima de 
5 pontos. 
 
Informações da entrevista Datas, horários e outros 

Local: Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD) 

Sala: Laboratório de Informática (LABINFO) – Sala 03, andar térreo. 

Endereço: Rua Teresina, 476, Adrianópolis, Manaus-AM 

Data: 26/4/2019 

Horário de Inicio: Às 10h da manhã 

 
Candidato deverá chegar meia hora antes da entrevista; não será permitida a entrada de 
candidatos após às 10h da manhã, o candidato atrasado receberá nota zero na entrevista;  
 
A divulgação da lista final dos classificados será publicada em ordem de seleção no dia 

30/4/2019. 

9. Processo de Avaliação:  
 

• Será efetuada a soma de todas as notas do candidato gerando assim a nota final: 

 

NotaFinal = Prova Objetiva + Prova Prática + Entrevista 

 

A nota máxima alcançada poderá chegar até 35 pontos. 
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10. Relação das Vagas 
 

VAGA TEMA 

1 Programador de sistemas WEB 
 

11. Questões gerais:  
 

• O candidato não poderá ser trabalhador da Fiocruz (servidor ou terceirizado 
celetista);  

• O candidato poderá ser servidor público, desde que tenha disponibilidade para 
atuar no projeto presencialmente;  

• O candidato poderá solicitar eventuais informações e orientações sobre o 
processo seletivo através do e-mail segti.ilmd@fiocruz.br; 

Todos os resultados e eventuais alterações no cronograma serão divulgados no site 
https://amazonia.fiocruz.br/. 

• A comissão desta seleção não se responsabiliza pelas inscrições realizadas que 
não forem recebidas por motivos de ordem técnica alheias ao seu âmbito de atuação, tais 
como falhas de telecomunicações, falhas nos computadores dos candidatos ou provedores 
de acesso;  

• Os casos omissos e as situações não previstas nesta Chamada serão dirimidos 
pela comissão de seleção.  

 
12. Cronograma:  
 

Eventos Datas 
Divulgação da Chamada no site da Fiocruz  08/4/2019 

Encerramento das inscrições  17/4/2019 

Divulgação da lista dos selecionados em ordem alfabética para a fase 2  18/4/2019 

Prova Objetiva e Prática (fase 2)  20/4/2019 

Divulgação da lista dos classificados em ordem de maior nota para a fase 3  22/4/2019 

E-mail de confirmação de entrevista do candidato 24/4/2019 

Entrevistas (fase 3)  26/4/2019 

Divulgação da lista final dos selecionados em ordem de maior nota 30/4/2019  

Reunião com o aprovado para formalização de bolsa e informes gerais do 
trabalho  

02/5/2019  

 

 


