SEBRAE RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO SELETIVO 009/2020
COMUNICADO 001/2020

Venha fazer parte do nosso time!
#SomosGreatPlaceToWork
#EmpreendedorismoQueTransforma

INFORMAÇÕES DA VAGA
A inscrição deverá ser realizada a partir das 12h (horário de Brasília) do dia 20 de agosto de 2020 até as 12h (meio-dia) (horário
de Brasília) do dia 31 de agosto de 2020, pelos sites www.objetivas.com.br ou www.sebrae-rs.com.br/trabalheconosco, seguindo
as orientações das páginas.
Cargo/Área

ANALISTA DE NEGÓCIOS PLENO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SISTEMAS E PROJETOS)

Missão do Sebrae RS

Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e
estimular o empreendedorismo.
▪
▪

▪

▪
▪
Principais atribuições do cargo
▪

▪

▪
▪

▪

Identificar as necessidades tanto de melhorias de sistemas existentes como propor
novos sistemas.
Exercer a atividade de levantamento de requisitos junto ao cliente, mapeando as
principais funcionalidades, regras de negócio, alinhando a expectativa de negócio
com a tecnologia, como proposito de assegurar que a implementação da
ferramenta esteja alinhada às demais integrações da empresa.
Assegurar o desenvolvimento da solução proposta junto a equipe de
desenvolvimento, fábrica de software e/ou outros fornecedores, por meio do
acompanhamento, solução de dúvidas, homologação e ajustes a fim de transmitir o
conhecimento do negócio para a equipe do projeto.
Executar o gerenciamento de projetos, assegurando que o escopo estabelecido
seja implementado, considerando custo, prazo e qualidade do projeto.
Exercer o mapeamento de risco, bem como planejar ações que devem ser
adotadas para cenários em que algum risco ou isso sendo identificado, seja
efetivado durante o projeto.
Elaborar reports para as áreas demandantes, apresentando a evolução do projeto,
bem como os principais acontecimentos durante o desenvolvimento, mantendo a
transparência do projeto.
Implantar o sistema desenvolvido, disponibilizando ao cliente treinamento, manual
e suporte, através da liberação do sistema em ambiente de produção, com o
objetivo de entregar de forma completa a solução proposta.
Efetuar suporte aos sistemas implementados, com objetivo de assegurar a
estabilidade e correto funcionamento dos sistemas disponibilizados aos clientes.
Exercer a "transição de conhecimento", junto aos clientes e ao time de suporte,
com o objetivo de compartilhar e nivelar o conhecimento referente às
implementações que são disponibilizadas em produção a cada nova versão.
Exercer gestão de contratos, junto aos fornecedores, buscando garantir que a
execução dos serviços e contratos estejam em acordo e aderentes aos contratos
assinados.

Quantidade de vagas e Local de
1 Vaga e Formação de Cadastro Reserva para Porto Alegre
Lotação
Salário

R$ 5.095,06 (Cinco mil, noventa e cinco reais e seis centavos).
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▪

Assistência Médica Unimax e Odontológica Uniodonto, extensiva aos dependentes

▪

Previdência Privada Complementar, extensiva aos familiares

▪
▪

Auxílio Alimentação e/ou Refeição
R$ 888,36 (Oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos)

▪

Vale Transporte

▪

Seguro de Vida em Grupo

▪

PPR – Programa Participação de Resultados*

▪

Investimentos em Capacitações

▪

Auxílio Educação Pós-Graduação e Idiomas*

*conforme política interna
Jornada de Trabalho

40 (quarenta) horas semanais.

Requisitos Exigidos (verificáveis na análise curricular, sujeitos à comprovação posterior)
Formação Mínima
Experiência Profissional
Atenção! Ao preencher seu currículo,
inclua dados que permitam à Banca
relacionar com clareza a sua experiência
aos requisitos necessários, pois a Banca
não fará deduções durante a análise.

Conhecimentos

Adicionais

Superior completo em Análise de Sistemas, Sistema de Informação, Ciências da
Computação ou Engenharias de Software. Especialização em Sistemas de Informação ou
áreas afins.
Comprovar experiência técnica mínima de 06 (seis) meses, nas atividades abaixo:
▪ Análise de sistemas;
▪ Gerenciamento de projetos.
Para fins de atendimento deste item, NÃO serão consideradas as experiências realizadas na
condição de estagiários.
Metodologia de mapeamento processo (BPM) - Ferramentas para levantamento de requisitos
(Design Thinking, Caso de Uso) - Modelagem de sistemas (UML) - Metodologias Ágeis Conhecimento em linguagem SQL e em modelagem de dados - Conhecimento em
ferramentas para gerenciamento de demandas (TFS, JIRA).
Disponibilidade para viagens.
Residir no momento da admissão em Porto Alegre ou Região Metropolitana.

Requisitos Exigidos (verificáveis na Quarta Etapa)
Competências Essenciais

Foco no Cliente, Atitude Inovadora, Colaboração e Protagonismo.

Competências Funcionais

Capacidade Analítica e Visão Sistêmica

PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de textos. Redação e reescrita de frases.
Conteúdos Programáticos - Linguagem figurada. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Conjugação verbal e vozes verbais.
Prova de Conhecimentos
Concordância verbal e nominal. Emprego de pronomes pessoais, possessivos,
demonstrativos, indefinidos e relativos. Crase. Compreensão e interpretação de textos para
ATENÇÃO CANDIDATO! A) Em todas as provas,
avaliar o candidato em termos de raciocínio lógico, conexões, analogias e sínteses.
quando da citação de legislação, ainda que não
mencionadas, devem ser consideradas as CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades: Informações sobre temas da atualidade nas
emendas e/ou alterações da legislação com áreas de cidadania, educação, cultura, economia, saúde, meio ambiente, consciência
entrada em vigor até a data do início das
inscrições. Ainda, considerar as leis que constam ecológica e sustentabilidade. Raciocínio Lógico: Análise combinatória. Conjuntos. Razão e
na bibliografia em sua totalidade, exceto quando proporção. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Princípios de contagem.
os artigos estiverem especificados. B) Na Prova de
Português será exigida a norma ortográfica Noções de estatística e probabilidade. Raciocínio lógico matemático. Raciocínio lógico
atualmente em vigor.
quantitativo. Raciocínio lógico numérico. Raciocínio lógico analítico. Raciocínio lógico crítico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Metodologia de mapeamento processo (BPM) Ferramentas para levantamento de requisitos (Design Thinking, Caso de Uso) - Modelagem
de sistemas (UML) - Metodologias Ágeis - Conhecimento em linguagem SQL e em
modelagem de dados - Conhecimento em ferramentas para gerenciamento de demandas
(TFS, JIRA).
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Este cronograma tem caráter orientador, podendo ter suas datas alteradas em função da necessidade de ajustes operacionais.
Salvo previsão em contrário, as publicações dos eventos ocorrerão a partir das 17h do dia indicado.
DATA
20 a 31 de agosto de 2020
A definir

EVENTOS
Período de inscrições
Divulgação de lista de inscrições deferidas após Análise Curricular

A definir

Período de recursos da Análise Curricular

A definir

Divulgação do Resultado dos Recursos da Análise Curricular

A definir

Aplicação da Avaliação de Conhecimentos

A definir

Divulgação de Gabarito Preliminar e das notas da Avaliação de Conhecimentos

A definir

Período de recursos de Gabarito Preliminar e de Notas da Avaliação de Conhecimentos

A definir

Aplicação da Quarta Etapa - Avaliação por Competências

A definir

Período de recursos da Quarta Etapa

A definir

Lista Final de Classificados
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