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ANEXO III - QUADRO DE VAGAS 
 

VAGA ATIVIDADES SUPERVISIONADAS VAGAS 
REQUISITOS 

OBRIGATÓRIOS DIFERENCIAIS 

Analista 
de T.I. 

Planejamento e Instalação de Redes de Computadores 

Manutenção e segurança da integridade e qualidade 
dos equipamentos, backup e demais ativos de 
tecnologia da informação. 

Atendimento e suporte aos usuários. 

Descrição detalhada das atividades: 

Administrar ambiente de rede; 
Apresentar alternativas de solução; 
Atender chamados/tickets (incidentes)  
Avaliar novas tecnologias; 
Configurar software e/ou sistemas operacionais  
Consultar documentação técnica; 
Controlar chamados dos clientes/usuários 
Divulgar documentação; 
Documentar soluções disponíveis; 
Elaborar relatórios técnicos; 
Emitir pareceres técnicos; 
Instalar hardware  
Instalar software e aplicativos e/ou drivers  
Inventariar software e hardware; 
Montar hardware  
Orientar cliente/usuário  
Prestar suporte técnico ao cliente/usuário 
Realizar simulações em ambiente controlado;  
Registrar ocorrências; 

 

1 

 

 Cursando a partir do 3º semestre de: 

 Análise de Sistemas; 

 Ciência da Computação; 

 Sistemas de Informação; 

 Processamento de Dados; 

 Redes de Computadores; 

 (outros cursos superiores na área de 
Tecnologia da Informação) 

 
=========================== 
 

 
 demonstrar capacidade de organização; 

 trabalhar em equipe; 

 desenvolver raciocínio lógico; 

 executar procedimentos para melhoria de 
performance dos sistemas; 

 demonstrar criatividade; 

 evidenciar concentração; 

 desenvolver raciocínio abstrato; 

 Conhecimento em Linux 

 Conhecimento em 
configuração de switches e 
roteadores 

 Conhecimento em 
virtualização 

 Conhecimento em 
containers 

 Desenvolver scripts 
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VAGA ATIVIDADES SUPERVISIONADAS VAGAS 
REQUISITOS 

OBRIGATÓRIOS DIFERENCIAIS 

Técnico em 
Tecnologia da 

Informação 

 
Planejamento e Instalação de Redes de 
Computadores 

Manutenção e segurança da integridade e 
qualidade dos equipamentos, backup e demais 
ativos de tecnologia da informação. 

Atendimento e suporte aos usuários. 

 
Descrição detalhada das atividades: 

 
Administrar recursos de rede; 
Analisar funcionalidade do produto; 
Apresentar alternativas de solução; 
Atender chamados/tickets (incidentes)  
Avaliar novas tecnologias; 
Configurar software e/ou sistemas 
operacionais  
Consultar documentação técnica; 
Controlar chamados dos clientes/usuários 
Divulgar documentação; 
Documentar soluções disponíveis; 
Elaborar relatórios técnicos; 
Emitir pareceres técnicos; 
Instalar hardware  
Instalar software e aplicativos e/ou drivers  
Inventariar software e hardware; 
Montar hardware  
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 Cursando: 

 

 
 Técnico em Informática; 

 Técnico em Tecnologia da Informação; 

 Técnico de Redes de Computadores; 

 (outros cursos de nível médio na área 
de Tecnologia da Informação) 

 
=========================== 
 

 
 demonstrar capacidade de organização; 

 trabalhar em equipe; 

 desenvolver raciocínio lógico; 

 executar procedimentos para melhoria 
de performance dos sistemas; 

 demonstrar capacidade de trabalhar sob 
pressão; 

 demonstrar criatividade; 

 evidenciar concentração; 

 desenvolver raciocínio abstrato; 

 Conhecimento em Linux 

 Conhecimento em 
configuração de switches 
e roteadores 

 Conhecimento em 
virtualização 

 Conhecimento em 
containers 

 Desenvolver scripts 
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Orientar cliente/usuário  
Prestar suporte técnico ao cliente/usuário 
Realizar manutenção preventiva e corretiva 
em equipamentos de T.I. 
Realizar simulações em ambiente 
controlado;  
Registrar ocorrências; 

 

 


