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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

PRESTADOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

 

A Fundação Médica do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, credenciada junto ao Ministério da Educação – MEC – e ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, como fundação de apoio a Universidade Federal 

de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA, com vista o atendimento ao convênio 

Carta Acordo SCON2020-00242, referente ao Curso de Extensão em Transmissão 

Vertical de HIV/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis, firmado entre a Fundação Médica do Rio 

Grande do Sul e a Organização Pan-Americana da Saúde,  faz saber aos interessados 

que estão abertas as inscrições para o processo seletivo para contratação de 03 (três) 

Prestadores de Serviços para atuar na execução dos estudos previstos no Projeto. 

 

I – Dos Cargos 
 
CARGO Nº 01: DESENVOLVEDOR FULL STACK (PPU) 
 
Quantidade de Vagas: três (03) 
 
Local de residência: Porto Alegre - RS 
 
Modo de contratação: Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) 
 
Atividades a desenvolver: Participar da produção dos materiais educacionais do módulo 
"Transmissão Vertical". Profissional com capacidade de programador front-end + back-
end. Desenvolver softwares para gestão e alteração da base de dados, além de softwares 
para interface com o usuário final. 
 
Análise curricular: 
 

1. Perfil técnico (pré-requisitos para a vaga): 

 Ser estudante de Informática Biomédica 

 Possuir vínculo com a UFCSPA 

 Disponibilidade para trabalho remoto 
 

 

Valor a receber:  

 

O valor a ser pago pelas atividades discriminadas para cada um prestadores de serviços 

será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) líquido.  

 

O DESENVOLVEDOR FULL STACK (PPU) terá o valor pago através de 3 (três) RPAs 
que serão pagas nos meses de março, abril e maio no valor líquido de R$ 2.000,00 cada, 
mediante a apresentação do correspondente Recibo de Pagamento de Autônomo com o 
devido aceite e comprovação do cumprimento efetivo das atividades contratadas.  
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Período de duração da execução das atividades:  

1. Data prevista para início das atividades: 01/03/2021 

2. Data prevista para o termino das atividades: 30/07/2021 

 

II – Das Inscrições 

 

  As inscrições poderão ser realizadas no período de 12/02/2021 à 22/02/2021, através do 

envio de currículo para os endereços: bbento@fundmed.org.br e lutz@fundmed.org.br.  

Colocando no assunto do e-mail o nome do cargo. 

 

* Não serão aceitas inscrições após o dia 22/02/2021 

 

 

 

III – Da Avaliação  

 

 A avaliação será realizada em duas etapas: 

1ª Etapa: Análise de curricular – 23/02/2021  

2ª Etapa: Entrevista – 25/02/2021  

 

 

 

IV - Entrevista: 

 

Nessa fase será feita análise comportamental com base nas seguintes características: 

 Pró-atividade 

 Iniciativa  

 Flexibilidade para mudanças 

 

  A primeira etapa será concluída dia 23/02/2021 e os candidatos selecionados serão 

comunicados nesta data por telefone e/ou e-mail para participação da segunda etapa, 

que irá se realizar no dia 25/02/2021 

 

 

V – Da Comunicação 

 

 Será selecionado o candidato com a melhor avaliação e a comunicação do resultado será 

realizada pela FUNDMED por e-mail e telefone até o dia 26/02/2021. 

 

Os candidatos não selecionados também serão informados, por e-mail a partir do dia 

01/03/2021. 

 

VI – Da Admissão 

 

  O candidato selecionado deverá enviar a documentação listada abaixo até o dia 

01/03/2021 através dos e-mails bbento@fundmed.org.br e lutz@fundmed.org.br: 
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 Cópia do RG e CPF ou CNH (necessário aparecer o nome da mãe); 

 Comprovante de residência atualizado (últimos 60 dias); 

 Cópia dos diplomas que comprovem a qualificação demonstrada no currículo; 

 Currículo Lattes atualizado; 

 

  

VII - Considerações Gerais 

1. O contrato será por tempo determinado; 

2. Além dos documentos elencados acima será necessário um cadastro para elaboração 

de contrato e documento de RPA. 

3. A inscrição implica, desde logo no conhecimento e a tácita aceitação das condições 

estabelecidas no inteiro teor deste Edital; 

4. Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul, 

observada a legislação pertinente. 

 

 

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2021. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Fundação Médica do Rio Grande do Sul 

 

 

 

Coordenadora do Curso de Extensão em  

Transmissão Vertical de HIV/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis 
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