
Fundação Ennio de Jesus Pinheiro Amaral de Apoio ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (FAIFSul) 

Projeto PROEDU 

 

ERRATA EDITAIS FAIFSul  – Nº 24/2019 e Nº 25/2019 – PROCESSO 

SELETIVO PARA INTEGRANTE DA EQUIPE DO PROJETO PROEDU  

A Fundação Ennio de Jesus Pinheiro Amaral de Apoio ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (FAIFSul) torna pública a 
errata para os editais FAIFSul Nº 24/2019 e Nº 25/2019, especificamente para a 
função de programador(a), conforme especificado a seguir:  
 
Onde se lê: 

 

Quadro III – Atribuição da função, requisitos, habilidades pessoais e atividades  

Função Requisitos Mínimos Habilidades Pessoais Atividades 

Programador(a)  

Graduação com experiência 
efetivamente comprovada 
de 2 anos em EAD 
(docência, coordenação, 
supervisão, consultoria ou 
participação em projetos) 

• Ser pró-ativo; 

• Ser comprometido; 

• Ser sinergético; 

• Ser empático; 

• Saber comunicar-se 

• Ter visão sistêmica; 

• Saber gerir projetos 
e processos; 

• Manter a estrutura 
tecnológica do 
Proedu 

• Realizar a 
manutenção dos 
servidores 

• Analisar as 
informações, 
relatórios de erros, 
dados e estatísticas 
gerados pelo sistema 

• Usar o framework 
do Proedu (DSpace) 

• Aplicar o 
conhecimento de 
linguagens de 
programação como 
Python, PHP, 
JavaScript, Perl e 
Ruby 

• Aplicação de 
técnicas de 
segurança da 
informação 
orientadas a sites 

• Criação de banco 
de dados e 
integração com 
outras aplicações. 

• Trabalhar com 
HyperText Markup 
Language (HTML), 
JavaScript e 
Cascading Style 
Sheets (CSS); 

• Realizar a 
produção, 
manutenção e 
modificação de sites 
e APIs; 

 

Leia-se: 
 



Fundação Ennio de Jesus Pinheiro Amaral de Apoio ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (FAIFSul) 

Projeto PROEDU 
Quadro III – Atribuição da função, requisitos, habilidades pessoais e atividades  

Função Requisitos Mínimos Habilidades Pessoais Atividades 

Programador(a)  

Graduação (concluída ou 
em andamento) com 
experiência em 
programação backend e 
frontend 

• Ser proativo; 

• Ser comprometido; 

• Ser sinergético; 

• Ser empático; 

• Saber comunicar-se 

• Ter visão sistêmica; 

• Saber gerir projetos 
e processos; 

• Manter a estrutura 
tecnológica do 
Proedu 

• Realizar a 
manutenção dos 
servidores 

• Analisar as 
informações, 
relatórios de erros, 
dados e estatísticas 
gerados pelo sistema 

• Usar o framework 
do Proedu (DSpace) 

• Aplicar o 
conhecimento de 
linguagens de 
programação como 
Python, PHP, 
JavaScript, Perl e 
Ruby 

• Aplicação de 
técnicas de 
segurança da 
informação 
orientadas a sites 

• Criação de banco 
de dados e 
integração com 
outras aplicações. 

• Trabalhar com 
HyperText Markup 
Language (HTML), 
JavaScript e 
Cascading Style 
Sheets (CSS); 

• Realizar a 
produção, 
manutenção e 
modificação de sites 
e APIs; 

 
 

Pelotas, 24 de setembro de 2019. 
 
 
 
 

Osmar Renato Brito Furtado 
Presidente da FAIFSUL 

 


