
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL  

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 
PIBIC 2015 

O Campus Universitário de Castanhal, através da Secretaria Acadêmica da Faculdade de 

Computação, torna público o processo para seleção de aluno para realizar atividades de 

iniciação científica referente ao Edital PIBIC 2015, que tem como área de atuação e 

descrição: 

Área de Atuação: Desenvolvimento de aplicações, Cloud Computing (computação em 

nuvem) e pesquisa científica. 

Descrição da Inovação Tecnológica:  

A computação em nuvem é uma tecnologia que possibilita o acesso remoto a 

programas, arquivos e serviços através da internet. O modelo de computação em nuvem 

foi desenvolvido com o objetivo de fornecer serviços de fácil acesso, baixo custo e com 

garantias de disponibilidade e escalabilidade.  

Sendo realidade no âmbito de diversas empresas, a computação em nuvem, é um 

desenvolvimento natural da Tecnologia da Informação, proporciona processamento, 

plataforma e software como serviço sob demanda. Este conceito de serviços sob 

demanda e de utilidade e utilizado em outros setores como os serviços de utilidades 

básicas existentes. 

Em contrapartida, a evolução constante da tecnologia computacional e das 

telecomunicações está fazendo com que o acesso à internet se torne cada vez mais 

amplo e rápido, criando a condição perfeita para a popularização da cloud computing, 

pois faz com que o conceito se dissemine no mundo todo. Logo as universidades e os 

profissionais de TI precisam estudar e entender profundamente os conceitos de cloud e 

de gestão de serviços em TI. 

 



1. DAS VAGAS:  

Uma (1) Vaga.  

2. DA ORIENTAÇÃO:  
Prof. Dr. Marcos César da Rocha Seruffo 

3. BOLSA: 
Valor: 400 R$ 

Duração: 6 meses 

4. DAS INSCRIÇÕES:  

Serão admitidos como candidatos à seleção, discentes regularmente matriculados no 3º 

período do curso de Sistemas de Informação ou no 3° período do curso de Engenharia 

da Computação da UFPA/Castanhal. 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO:  

4.1 – Histórico Escolar atualizado; 

4.2 – Ficha de Inscrição (Anexo 01). 

5. REQUISITOS  

5.1 – Ter bons conhecimentos em programação (obrigatório); 

5.2 – Não ser bolsista em projetos de pesquisa ou extensão (obrigatório);  

5.3 – Ter disponibilidade de cumprir o horário de 04 horas diárias – (obrigatório); 

6. DA SELEÇÃO  

6.1 – Análise de Documentação; 

6.2 – Entrevista – 18/12/2015. 

 

Interessados deverão preencher o formulário de inscrição (ANEXO) que deverá ser 

apresentado a partir de 14/12/2015 à 16/12/2015, juntamente com os documentos 

necessários, aos bolsistas Caroline, Claudionor e Arnaldo no Laboratório de 

Desenvolvimento de Sistemas, LADES, localizado no Prédio Administrativo. 

 

 

 

 



 

Observações:  

(i) As inscrições deverão ser feitas, no dia período de 14/12/2015 à 
16/12/2015, no período de 8:00hrs às 12:00hrs e 14:00hrs às 18:00hrs; 

(ii)  Inscrições sem os documentos necessários serão desconsideradas; 
(iii) Todos os informes referente ao concurso, serão repassados aos 

candidatos inscritos, via E-mail; 
(iv) Os alunos que não atenderem algum dos critérios estabelecidos estarão 

automaticamente eliminados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 01 

 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL  

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNO PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 
PIBIC 2015 

 

Nome  
Telefone (Fixo)  
Telefone (Celular)  
E-mail  

 

DOCUMENTO(S) ANEXADOS(S): 

Histórico atualizado  

 

 

  

 

 


