
 

Cronograma de Atividades  

Processo Seletivo Simplificado – Edital 02/2021 

 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATAS 

Publicação de Extrato de Abertura de Inscrições  04/02/2021 

Período de Inscrições, Entrega de Títulos e de Curriculum Vitae  04/02/2021 à 22/02/2021 

Homologação Preliminar de Inscrições  24/02/2021 

Prazo para recurso contra Homologação Preliminar de 
Inscrições  

26/02/2021 

Divulgação da Avaliação Final de Inscrições e Convocação para 
Entrevista 

02/03/2021 

Período de Realização de Entrevista 04/03/2021 à 09/03/2021 

Divulgação de Classificação Preliminar do Processo Seletivo 
Simplificado 

12/03/2021 

Prazo para recurso contra Classificação Preliminar do Processo 
Seletivo Simplificado 

15/03/2021 

Divulgação de Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado 17/03/2021 

 



 
Fundação de Apoio da UFRGS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021 
 

INSCRIÇÃO: As inscrições devem ser realizadas através de envio de currículos e documentação para: 
e-mail vagas@pop-rs.rnp.br  no período compreendido das 00h do dia 04/02/2021 até às 23h59min do dia 
22/02/2021. 
 
ENTREVISTAS E ENTREGA DE TÍTULOS: 
As entrevistas serão realizadas de forma virtual via:  
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/webconf-pop_rs   
Ao solicitar participação na sala de reunião, aguarde a permissão de acesso. Data e hora serão divulgadas 
na etapa de CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA, a ser publicada no site: 
https://portalfaurgs.com.br/recursoshumanos/processoseletivo , de acordo com o cronograma deste 
edital. O candidato que não estiver on-line na data e no horário determinado para entrevista estará 
automaticamente excluído do presente Processo Seletivo. A FAURGS não se responsabiliza por eventuais 
problemas técnicos de acesso a sala de reunião virtual por parte do candidato. Não serão realizadas trocas 
de datas e/ou horários de entrevista. 
 
 

1. DADOS DOS CARGOS 

Cargo Nº Vagas Carga horária Remuneração 

1.1.  Analista de Redes Nível A 01 40h R$ 5.196,36 + Benefícios 

Benefícios: Todos os cargos incluem VT (opcional) e Vale Alimentação/Refeição, Plano de Saúde e Odontológico por 
adesão (opcional). 
As atividades serão desenvolvidas de forma presencial na cidade de Porto Alegre/RS. 

 
2. PRÉ-REQUISITOS PARA OS CARGOS 

Cargo Formação  Experiência e competências técnicas 

2.1. Analista de Redes 
Nível A 

Curso Superior completo 
na área de TI ou áreas 
afins 

 Domínio dos protocolos IPv4, IPv6, BGP e MPLS; 
 Experiência em configuração de roteadores e 

switches por linha de comando; 
 Capacidade para realizar instalação, configuração 

e manutenção no sistema operacional Linux; 
 Familiaridade com montagem de racks, 

cabeamento e conexões de redes para ativos de 
rede; 

 Disponibilidade para realização de atendimentos 
interno e externo de emergência fora do horário 
comercial; 

 Residir na região metropolitana de Porto Alegre 

 
3. ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
3.1. Trabalhar como Analista de Redes no Ponto de Presença da RNP no Estado do Rio Grande do Sul, com atividades 
nos projetos PoP-RS/RNP (pop-rs.rnp.br), CERT-RS (cert-rs.tche.br), Rede Metropoa (metropoa.tche.br) e Ponto de 
Troca de Tráfego do RS (ix.br) 
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4. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO  

4.1. Curriculum Vitae* 
 Curso de Especialização em redes - 5 pontos 
 Curso de Mestrado em redes - 5 pontos 
 Experiência profissional: 

 na área de redes - 2 pontos por ano de experiência, limitado a 10 pontos; e/ou; 
 na área de roteamento ou switching - 3 pontos por ano de experiência, limitado a 20 
pontos 

 

 (30 pontos) 

4.2. Prova de Títulos 

 Comprovação de conhecimento em Juniper JunOS 
3 pontos para cada 20hs/aula, sendo válido curso de no mínimo 20 horas; limitado a 12 
pontos 

 Comprovação de conhecimento de Huawei, Cisco, Extreme ou Brocade 
2 pontos para cada 20hs/aula, sendo válido curso de no mínimo 20 horas; limitado a 8 
pontos 

 Cursos de aperfeiçoamento na área de redes e segurança 
1 ponto para cada 20hs/aula, sendo válido curso de no mínimo 20 horas; limitado a 5 
pontos 

 Cursos de aperfeiçoamento na área de Governança e/ou Gestão de Serviços 
1 ponto para cada 20hs/aula, sendo válido curso de no mínimo de 20 horas, limitado a 
5 pontos 

 

 (30 pontos) 

4.3. Entrevista 

 Habilidade de comunicação; 

 Habilidade de trabalhar em equipe, dividindo tarefas e informações; 

 Conhecimento sobre as atribuições do cargo 

 Conhecimentos técnicos em roteamento 

 Responsabilidade com horários e prazos 
 
 

 (40 pontos) 

 

O candidato deve obter no mínimo 10 pontos na soma dos critérios 1 e 2 para estar habilitado para a etapa da 
entrevista. 
Serão chamados para a etapa de entrevista os oito (8) candidatos com a maior pontuação nos critérios 4.1 e 4.2. 
 
 
  



 
 

ANEXO I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2021 

 

Dados do Candidato 

Nome Completo: 

CPF: Data Nascimento: 

E-mail: 

 

Telefones 

Celular:  Residencial*: 

* (Opcional) 
 

Endereço Residencial 

Rua/Av.: 

Número: Complemento: Bairro:  

Cidade: Estado: CEP.: 

 

Cargo Pretendido 

(   ) Cargo 01 - Analista de Redes Nível A  

 

  

 



 

 
 

ANEXO II  

DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2021 

 

 

 

 Exame médico admissional do trabalho (a cargo da FAURGS); 

 Carteira de trabalho digital (CTPS) – baixar aplicativo na loja virtual (Apple Store/Play Store) ou acessar via 
Web, ou acessar via web, por meio do link abaixo: https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect 

 Uma foto 3x4 recente; 

 Cópia do comprovante do PIS/PASEP (cartão cidadão, ou documento emitido pela Caixa Federal ou pelo 
site: http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/pis/Paginas/default.aspx); 

 Cópia da certidão de nascimento dos filhos, (se aplicável); 

 Cópia do CPF dos seus dependentes (filhos), (se aplicável). Obter CPF nos Correios ou Banco do Brasil, 
caso não possuam; 

 Cópia da carteira de vacinação filhos até seis anos (se aplicável); 

 Atestado de frequência escolar filhos de sete a quatorze anos (se aplicável); 

 Cópia certidão de casamento ou União Estável (se aplicável); 

 Cópia da identidade (RG) e CPF do cônjuge (se aplicável); 

 Cópia certificado reservista militar (apenas para candidatos do sexo masculino); 

 Cópia título eleitor, CPF e identidade (RG) com data de emissão. Onde obter CPF: nos Correios ou Banco 
do Brasil; 

 Cópia comprovante de endereço com CEP (quando for em nome de terceiros, é necessário apresentar 
declaração de residência); 

 Cópia do diploma de escolaridade e especialidade; 

 Dados bancários para depósito salarial, deve ser conta corrente individual, pessoa física – (obrigatória 
comprovação da conta bancária – cópia cartão bancário ou cabeçalho do extrato); 

o Contas não aceitas: conta conjunta, conta salário de qualquer banco, conta de bancos virtuais que 
não possuam agência física (ex.: NuBank) e conta poupança. 

 Comprovante de desconto INSS: Cópia de contracheque ou declaração da empresa informando o valor de 
desconto (apenas para empregados com mais de um vínculo empregatício). 
 

OBS.: É obrigatória a apresentação de toda a documentação acima listada para a admissão.  
A não apresentação da documentação completa exigida para admissão acarretará a desclassificação do 
candidato no referido PSS. 
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