
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO INTERNOS

EDITAL Nº 01, de 10 de outubro de 2019

A Superintendência de Gestão de Pessoas – SUPGP, no uso das atribuições que lhe

são  conferidas,  divulga  os  critérios,  procedimentos  e  prazos  para  a  realização  do

Recrutamento e Seleção Interna para composição da equipe da Superintendência de

Soluções Analíticas e Inteligência Artificial - SUPAI.

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO

Selecionar, de acordo com as disposições do presente Edital, dez (10) analistas para

atuarem como Cientistas de Dados no Departamento Centro de Excelência em Análise

de  Dados  e  Inteligência  Artificial  -  AICEI  (CoE)  da  Superintendência  de  Soluções

Analíticas e Inteligência Artificial - SUPAI.

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 Para participar do processo seletivo o candidato deverá satisfazer às seguintes

condições:

a) Ser analista e integrante do quadro da Diretoria de Desenvolvimento (DIDES); e

b) Não estar com o contrato de trabalho interrompido ou suspenso durante o período

de realização de quaisquer das etapas que compõem o processo.

3. DO PERFIL ESPERADO

3.1  O  perfil  esperado  para  o  profissional  selecionado  para  atuar  junto  ao  CoE

contempla  aspectos  vinculados  à  formação  acadêmica,  experiência  profissional  e

conhecimento na área de Ciências de Dados.
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3.2 Formação acadêmica

3.2.1  É desejado que o candidato  possua curso  de pós-graduação  Lato  sensu ou

Stricto Sensu, em áreas afins à Ciência de Dados.

3.3 Experiência Profissional

3.3.1 É desejado que o analista  selecionado tenha,  preferencialmente,  comprovada

experiência profissional em uma ou mais das seguintes áreas de atuação:

• Visão Computacional

• Biometria

• Modelagem Preditiva

• Chatbots

• Processamento de Linguagem Natural (PLN)

• Análise de Sentimento/Emoção

• Voz para texto/Texto para voz

• Data Analytics

3.4 Conhecimentos e habilidades

3.4.1  É  desejado  que  o  analista  selecionado  disponha  de  conhecimento  sólido  e

habilidades em uma ou mais da áreas mencionadas:

3.4.1.1  Conhecimentos em:

• Visão Computacional

• Biometria

• Modelagem Preditiva

• Chatbots

• Processamento de Linguagem Natural (PLN)

• Análise e Descoberta de Dados

• Machine Learning

• Deep Learning

• Estatística

• Python

• R
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• SQL

• Java

• C/C++

• HTML + CSS + JavaScript

3.4.1.2  Habilidades em:

• Jupyter

• RStudio

• Qlik Sense

• Tableau

• Knime

• RapidMiner

• Apache Spark

• Scikit-learn

• MatplotLib

• Seaborn

• Numpy

• Pandas

• DLib

• NLTK

• OpenCV

• H2O

• PyTorch

• Caffee

• XGBoost

• LightGBM

• RASA NLU

• Keras

• TensorFlow

• Caret

• Tesseract OCR

• Hadoop

• Hive/Impala

• Banco de Dados NoSQL (ex: Elasticsearch, MongoDB, HBase)
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• Banco de Dados Relacionais (ex: PostgreSQL, Oracle, SQL Server)

• Microsoft Azure (Azure Cognitive Systems)

• Amazon Web Services (AWS AI)

• IBM Cloud (IBM Watson)

• Google Cloud (Cloud AI) 

4. DAS ATRIBUIÇÕES

4.1 Em consonância com os demais aspectos regulamentados pelo seu contrato de

trabalho o analista selecionado deverá:

• Coletar os dados, processar e produzir análises;

• Apresentar informações usando técnicas de visualização de dados;

• Criar modelos para atender os problemas de negócio;

• Colaborar e suportar os times de engenharia;

• Disseminar a cultura de ciência de dados na organização;

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO

5.1 Etapa de Inscrição

5.1.1  A  etapa  de  inscrição  visa  identificar  os  empregados  que  têm  interesse  em

participar  do  processo  seletivo.  Aqueles  que  atendem aos  requisitos  estabelecidos

para participação no processo e  possuam o perfil  desejado deverão se  manifestar

preenchendo e enviando o Formulário de Inscrição. 

5.1.2.  O  Formulário  de  Inscrição  deverá  ser  acessado  por  meio  do  link

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnPvFLlgyiG39cbolwRuI6vn46kJa9cqVfp

VzVGhIXoUPRCQ/formResponse),  disponível  no  banner  <Recrutamento  Interno>

localizado  na  intranet  do  Serpro  e  no  menu  GP  e  Você  >  Recrutamento  Interno

https://intra.serpro.gov.br/minhaempresa/recrutamento-interno).

5.1.3 O formulário poderá ser acessado de qualquer lugar e ficará habilitado até até o

último dia da Etapa de Inscrição.
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5.1.4.O Formulário de Inscrição é composto por questões que visam identificar o perfil

técnico do candidato e conhecer sua trajetória profissional.

5.1.5 Ao preencher e enviar o formulário de inscrição, o candidato declara conhecer e

aceitar as regras definidas neste Edital.

5.1.6  O empregado  é  inteiramente  responsável  pelas  informações  cadastradas  no

formulário de inscrição e está sujeito à análise sob o aspecto disciplinar no caso de

constatada prestação de informações inverídicas.

5.1.7. As informações acerca deste processo de recrutamento, assim como o link de

inscrição  também  podem  ser  acessados  pelo  sítio

(https://sites.google.com/serpro.gov.br/didescientistadados2019/in%C3%ADcio).

5.2 Etapa de definição e classificação dos habilitados

5.2.1 A etapa de Análise das inscrições visa identificar os candidatos habilitados por

possuírem os pré-requisitos para participação no processo, e ordená-los, considerando

as  informações  declaradas  e  o  perfil  estabelecido  para  a  atividade  a  ser

desempenhada.

5.2.2  As  informações  registradas  no  formulário  de  inscrição  pelos  empregados

habilitados serão analisadas, conforme a seguir descrito:

5.2.2.1  Formação  acadêmica  e  certificações  –  serão  consideradas  as  informações

registradas pelo candidato no ato da inscrição e o detalhamento constante do Sistema

de Gestão Acadêmica – SISGAD.

5.2.2.1.1 Caberá ao empregado efetuar a devida atualização de informações junto ao

SISGAD.

5.2.2.2 Conhecimentos e habilidades - serão consideradas as respostas do candidato,

sem necessidade de comprovação documental.

5.2.2.3 Experiência profissional – serão consideradas as informações registradas pelo

candidato no item referente à experiência e o detalhamento  constante do currículo

profissional.
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5.2.3 Aos candidatos habilitados será atribuída pontuação de acordo com os seguintes

critérios:

• Formação acadêmica (item 3.2.1) - pós-graduação Lato sensu ou Stricto Sensu,

em  áreas  afins  à  Ciência  de  Dados  serão  atribuídos  5  pontos  para  cada

formação acadêmica concluída (limitado a 10 pontos); 

• Experiência profissional comprovada (item 3.3.1): 

• Nenhum - 0 pontos 

• até 2 anos - 5 pontos para cada item

• entre 2 e 5 anos - 10 pontos para cada item

• acima de 5 - 15 pontos para cada item

• Conhecimentos (item 3.4.1.1 - limitado a 20 pontos);

• Nenhum - 0 pontos

• Básico - 1 ponto

• Intermediário - 2 pontos

• Avançado - 3 pontos

• Habilidades (item 3.4.1.2 - limitado a 20 pontos):

• Nunca utilizei -  0 pontos

• Uso funcionalidades básicas - 1 ponto

• Uso funcionalidades avançadas - 2 pontos

• Tenho domínio - 3 pontos

5.2.4  Ao  final  da  etapa  será  divulgado  o  número  de  selecionados  para  a  etapa

seguinte.

5.3 Etapa de Entrevista

5.3.1 A etapa de Entrevista é eliminatória e visa identificar o candidato que demonstra

perfil aderente ao esperado, propiciando um detalhamento da experiência profissional

e dos conhecimentos e habilidades adquiridos necessários à realização das atribuições

previstas para as vagas. 

5.3.2  A  entrevista  será  conduzida  pelo  CoE,  com  apoio  da  SUPGP  e  demais

envolvidos no recrutamento interno.
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5.3.3  O  convite  para  a  entrevista  será  encaminhado  pela  caixa  corporativa

recrutamento-interno@serpro.gov.br  para  o  e-mail  informado  pelo  candidato  na

inscrição indicando: data, horário e local definidos pelo recrutador. 

5.3.4  A  entrevista  poderá  ser  presencial  ou  por  videochamada.  O  candidato  pode

solicitar via e-mail a reserva de local adequado para a realização da videochamada.

5.4. Etapa prática - HANDS ON             

5.4.1 Os 10 (dez) candidatos selecionados na etapa de entrevista terão uma última

etapa classificatória: uma atividade prática intitulada “hands on”.  

5.4.2  A  atividade  hands  on  objetiva  validar  os  conhecimentos  mencionados  no

formulário de inscrição e pelo currículo profissional, por meio de uma simulação de

uma situação  real  onde  o  conhecimento  da  área  de  Ciência  de  Dados  possa  ser

aplicado.

5.4.3  O  convite  para  a  participação  nesta  etapa  será  encaminhado  pela  caixa

corporativa  recrutamento-interno@serpro.gov.br  para  o  e-mail  informado  pelo

candidato na inscrição, com todas as informações necessárias. 

5.4.4 O CoE comunicará à chefia direta do empregado que o mesmo foi selecionado

para  participar  da  etapa  de  “hands  on”,  sendo  demandado,  durante  o  período  da

referida etapa, realizar atividades práticas.

5.4.5  As  demandas  habituais  de  trabalho  do  candidato  em  sua  área  de  origem

continuam  de  acordo  com  o  cronograma  vigente.  Adequações,  se  necessárias,

deverão ser negociadas entre a chefia imediata e o empregado.

    

5.5. DO RESULTADO FINAL E ETAPA DE FEEDBACK

5.5.1 A escolha dos empregados selecionados seguirá os critérios do perfil definido no

item 3, sendo a decisão final do gestor da unidade demandante a partir da etapa de

entrevista.
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5.5.1.1 Caso não sejam identificados profissionais que apresentem o perfil desejado, o

gestor  da  Unidade demandante  poderá  decidir  pela conclusão do processo sem a

seleção de candidatos ou abaixo do número de vagas ofertadas.

5.5.2 Os empregados selecionados deverão comunicar sua chefia imediata sobre o

resultado. 

5.5.3 O prazo de apresentação dos empregados selecionados será definido pela área

de origem em conjunto com a SUPAI.

5.5.4 O feedback será realizado para os candidatos que participarem das etapas de

Entrevista e de Hands on que não tenham sido selecionados ao final do processo.

6 DO CRONOGRAMA

6.1 O processo seletivo ocorrerá conforme Etapas e cronograma a seguir:

Etapa Período

Inscrição 14/10/19 a 18/10/2019

Análise dos Currículos 14/10/2019 a  25/10/2019

Entrevistas 28/10/19 a 08/11/2019

Hands on 18/11/2019 a 31/12/2019

Resultado Final e Feedback 10/01/2020 a 17/01/2020

6.2  As  datas  estabelecidas  no  cronograma  poderão  ser  alteradas  e  devem

monitoradas pelos candidatos na página do recrutamento interno. 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Todas as etapas do processo serão conduzidas pela SUPGP em conjunto com a

equipe SUPAI.
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7.2  A  SUPGP  não  divulgará  os  dados  dos  inscritos  em  nenhuma  das  etapas,

garantindo a privacidade dos participantes.

7.3 Somente os empregados que apoiam a execução deste processo na SUPGP, o

demandante e os indicados por ele terão acesso às informações dos candidatos.

7.4 A Coordenação de Suporte Administrativo – COADM da origem deverá adotar as

providências necessárias, conforme Norma GP 011, vigente no momento da execução

da  alteração,  e  cronograma  da  folha  de  pagamento  divulgado  mensalmente  pela

SUPGP para que a realocação e designação do empregado ocorra no prazo definido

pela SUPAI.

7.5 Os casos omissos serão tratados pela Superintendência de Gestão de Pessoas –

SUPGP.

Brasília, 10 de outubro de 2019.

Cátia Gontijo Rezende

Superintendente de Gestão de Pessoas – SUPGP 
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