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ONDE LÊ-SE:

3.2 As áreas de atuação ofertadas neste certame e a habilitação exigida, remuneração e carga horária
estão relacionadas e descritas no quadro a seguir:

ATIVIDADE VAGAS HABILITAÇÃO EXIGIDA REMUNERAÇÃO
BRUTA**

Carga Horária
máxima semanal

Apoio de Mídias
Digitais:

Viabilizador de
Conexão, Transmissão
e alimentação de Dados
em Mídias Digitais

2 vagas Graduação na área de
Administração em
Marketing, Informática,
Comunicação ou Jornalismo,
com experiência
profissional mínima de 01
ano em edição de Vídeos e
desenvolvimento de sites,
habilidades em hospedagem,
registro de domínio,
transmissão e controle de
Live através do YouTube e
de outras mídias sociais;
expertise no uso das
ferramentas: WordPress
Zoom, Photoshop, YouTube,
Instagram, iMovie, InShot,
Mojo, OBS. plataformas
RNP, Meet e televisionada e
outras ferramentas digitais
para redes sociais em
atividades remotas.

R$2.000,00 20h

LEIA-SE:

3.2 As áreas de atuação ofertadas neste certame e a habilitação exigida, remuneração e carga horária
estão relacionadas e descritas no quadro a seguir:

ATIVIDADE VAGAS HABILITAÇÃO EXIGIDA REMUNERAÇÃO
BRUTA**

Carga Horária
máxima semanal

Apoio de Mídias
Digitais:

2 vagas Graduação na área de
Administração em
Marketing, Informática,

R$2.000,00 20h



Viabilizador de
Conexão, Transmissão
e alimentação de Dados
em Mídias Digitais

Comunicação ou Jornalismo,
OU registro profissional
como jornalista com
experiência de publicitário
como editor e produtor de
conteúdos digitais, e
experiência prática nos
meios de comunicação de
massa. Experiência
profissional mínima de 01
ano em edição de Vídeos e
desenvolvimento de sites,
habilidades em hospedagem,
registro de domínio,
transmissão e controle de
Live através do YouTube e
de outras mídias sociais;
expertise no uso das
ferramentas: WordPress
Zoom, Photoshop, YouTube,
Instagram, iMovie, InShot,
Mojo, OBS. plataformas
RNP, Meet e televisionada e
outras ferramentas digitais
para redes sociais em
atividades remotas.

ONDE LÊ-SE:

ANEXO 4 - EDITAL N. 26/ 2020 CEAD/UFPI

BAREMA – TABELA DE PONTUAÇÃO PARA Análise de Título

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO LIMITE DE
PONTOS

TOTAL
DE

PONTOS

1. Pós-graduação nas áreas específicas, em conformidade com
as exigências da função pretendida. 1,0 1,0

2. Experiência (trabalho comprovado) no desenvolvimento das
atividades exigidas para cada vaga conforme habilidades
exigidas.

0,5 2,0

3. Tempo de experiência por ano (mínimo de 1 ano) no
desempenho de atividades na área para a qual está concorrendo
em programas da UFPI.

1,0 3,0

4. Participação em congressos, simpósios, seminários e/ou
cursos das áreas das TICs e mídias sociais e específicos da
área de concorrência uo em EaD

1,0 3,0

6. Curso de informática (mínimo de 40 horas). 0.5 1,0

TOTAL 10,00



LEIA-SE:

ANEXO 4 - EDITAL N. 26/ 2020 CEAD/UFPI

BAREMA – TABELA DE PONTUAÇÃO PARA Análise de Título

Teresina, 25 de julho de 2020.

A Comissão.

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO LIMITE DE
PONTOS

TOTAL
DE

PONTOS

1. Pós-graduação nas áreas específicas, em conformidade com
as exigências da função pretendida. 1,0 3,0

2. Experiência (trabalho comprovado) no desenvolvimento das
atividades exigidas para cada vaga conforme habilidades
exigidas.

0,5 2,0

3. Tempo de experiência por ano (mínimo de 1 ano) no
desempenho de atividades na área para a qual está concorrendo
em programas da UFPI.

1,0 4,0

4. Participação em congressos, simpósios, seminários e/ou
cursos das áreas das TICs e mídias sociais e específicos da
área de concorrência uo em EaD

0,5 1,0

6. Curso de informática (mínimo de 40 horas). 0.5 1,0

TOTAL 10,00


