Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN
Pró Reitoria de Pesquisa & Inovação
Comitê Gestor de Implantação do CERNE
Processo Seletivo Simplificado para contratação de bolsistas
de nível médio e superior - Nº 02/2012

A Incubadora Tecnológica do Campus Natal Central, por intermédio do Comitê Gestor
Central de Implantação do CERNE, reabre Processo Seletivo Simplificado No 02/2012, tendo em
vista a contratação de Bolsistas em Nível Superior nas áreas de Contabilidade Gerencial ou
Empresarial e Tecnologia da Informação, nos seguintes termos:
DA NATUREZA E OBJETIVOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
• O objetivo desta seleção simplificada é a contratação de bolsistas de nível superior completo
durante o período de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
• A finalidade da contratação dos bolsistas é a formação de uma equipe voltada a implantação
do modelo de gestão e certificação de incubadoras.

Tal modelo foi desenvolvido pelo

Centro de Referência para apoio a Novos Empreendimentos (CERNE), entidade
vinculada a Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores
(ANPROTEC).
• Os bolsistas contratados deverão auxiliar, a partir de suas competências específicas, as
atividades inerentes e/ou relacionadas à implantação e efetivação dos processos e práticaschave estabelecidas do projeto de implantação do CERNE.
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
As contratações referentes a esta chamada serão efetuadas mediante Processo Seletivo
Simplificado, que se constitui das seguintes etapas classificatórias:
i)

Análise de currículo profissional ou lattes – exigida documentação comprobatória; e

ii) Entrevista.
Exige-se a comprovação da habilitação profissional para os candidatos de nível superior,
inclusive, vínculo ativo em curso ou programa de pós-graduação. Também será analisada a
adequação da capacidade técnica do candidato com os trabalhos a serem executados, conforme
descrito nos termos do ANEXO: i) competências esperadas, ii) conhecimentos específicos, e iii)
principais atividades.
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DAS INSCRIÇÕES
• As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas através de formulário online, disponível
através do endereço http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/pss-cerne/. O prazo de inscrições fica
estabelecido conforme item Cronograma do Processo.
•

Realizada a inscrição online, o candidato deverá entregar na sede da Reitoria do IFRN, Sala
48, ou enviar para o e-mail gestão.cerne@ifrn.edu.br os arquivos digitalizados em formato
PDF, das cópias dos seguintes documentos: i) currículo profissional ou Lattes, com
documentação comprobatória; histórico acadêmico; diploma da graduação e declaração de
vínculo em curso ou programa de pós-graduação.

DAS VAGAS
Estão disponíveis 02 vagas para bolsistas nas áreas de Contabilidade Gerencial ou Empresarial e
Tecnologia da Informação, com remuneração equivalente às bolsas do CNPq. Os bolsistas de nível
superior deverão exercer jornada de trabalho de 20 horas semanais.
1. Bolsistas de Nível Superior
Área Conhecimento
Contabilidade
Gerencial
ou
Empresarial / Indicadores de
desempenho,
planejamento
econômico-financeiro de empresas.
Tecnologia da Informação /
Programação e desenvolvimento de
sistemas e desenvolvimento de
soluções Web, programação de
sites.

Vagas
01 e
CR

01 e
CR

Titulação/ Requisitos
RT
Graduação
em
Ciências 20 horas
Contábeis, com vínculo em
programa ou curso de pósgraduação ativo.
Graduação em Engenharia de 20 horas
Software,
Ciências
da
Computação, Tecnologia da
Informação ou Análise e
Desenvolvimento
de
Sistemas, com vínculo em
programa ou curso de pósgraduação ativo.

Nota: CR = Cadastro de Reserva e RT = Regime de Trabalho.
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Remuneração
R$ 1.100,00

R$ 1.100,00
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CRONOGRAMA DO PROCESSO
• Período de inscrições: 23 de outubro a 05 de novembro de 2012.
• Divulgação dos candidatos aptos para entrevista: 09 de novembro de 2012.
• Entrevistas: 12 de novembro de 2012.
• Resultado final: 19 de novembro de 2012.
Eventuais dúvidas sobre o processo seletivo podem ser feitas através do e-mail
gestão.cerne@ifrn.edu.br ou pelo telefone (84) 4005-0763 / 4005-0863.

Natal, 31 de outubro de 2012.
Jerônimo Pereira dos Santos
Diretor de Pesquisa e Inovação
Samir Cristino de Sousa
Coordenador de Pesquisa e Inovação

Comitê Gestor de Implantação do CERNE
Fernando Henrique Dantas de Paiva
Marcus Vinicius Duarte Sampaio
Renata Lissa Soares da Silva
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ANEXO - PERFIL DOS BOLSISTAS DE NÍVEL SUPERIOR

FORMAÇÃO: Graduação em Ciências Contábeis e possuir vínculo ativo em curso ou programa
de pós-graduação.
 Competências Esperadas: comprometimento, responsabilidade, organização, pontualidade,
habilidade em relações inter e intra pessoais, espírito de equipe.
 Conhecimentos Específicos: Questões legais de constituição de empresas. Contabilidade de
empresas e gerencial. Metodologias de formação de preços. Sistemas de custeamento.
Sistema tributário nacional. Lei Geral da Micro Empresa e Empresas de Pequeno Porte.
Conhecimentos sobre a economia brasileira e atualidades. Mercado financeiro e de capital.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Orientar os processos de constituição ou liquidação de empresas. Assessorar as empresas incubadas
na elaboração de planos contábeis, visando maximização de receitas e minimização de custos.
Auxiliar no planejamento gerencial de empresas incubadas, análise das demonstrações contábeis e
variações patrimoniais. Realizar o monitoramento e avaliação de indicadores de desempenho
gerencial, através da elaboração de relatórios. Realizar consultorias fiscais e tributárias. Prospectar
editais para captação de recursos de terceiros.

FORMAÇÃO: Graduação em Engenharia de Software, Ciências da Computação, Tecnologia
da Informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas e possuir vínculo ativo em curso ou
programa de pós-graduação.
• Competências esperadas: Criatividade, comprometimento, capacidade de solucionar
problemas.
• Conhecimentos Específicos: Conhecimentos em lógica de programação avançada. PHP
avançado. Apache e suas configurações. Banco de dados MySQL. Ferramentas de gestão de
projetos. Ferramentas de coletas de dados (questionários online). Desejável conhecimento
em edição gráfica (layout de sistemas e formatação de banners, logomarcas e etc). Moodle.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Atuar no desenvolvimento de sistemas que apoiam projetos de TI desenvolvidos pela Incubadora.
Apoiar no desenvolvimento de critérios, soluções e melhorias construtivas nos projetos de sistema
para Incubadora e apoio ao desenvolvimento de metodologias de estudo, pesquisa e análise de dados
para levantamento, mapeamento e consolidação de indicadores dos projetos.
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