BOLSISTA PARA ASSISTENTE EM CURADORIA DE DADOS
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
Integrar a equipe de trabalho do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para
Saúde (CIDACS) do IGM-FIOCRUZ, no Parque Tecnológico da Bahia, atuando na
curadoria de dados. Desenvolverá atividades de apoio à catalogação dos datasets
produzidos no âmbito do Cidacs e preservação digital de bases de dados, seguindo os
procedimentos de privacidade dos dados pré-estabelecidos no CIDACS.
REQUISITOS:





Formados em Ciência da Informação, Estatística ou correlatos;
Inglês Intermediário;
Conhecimento em Curadoria de Dados;
Conhecimento de Bases de Dados e Preservação Digital;

REQUISITOS DIFERENCIAIS:





Conhecimento em Ciência Aberta (Princípios FAIR);
Proficiência em ao menos uma das linguagens: R, Java e/ou Python;
Inglês Fluente;
Experiência anterior em curadoria de dados.

RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS:
 Assistir o curador, conforme modelo de curadoria de dados do Cidacs, na
catalogação dos datasets produzidos;
 Auxiliar o Curador na elaboração do plano estratégico de informação digital,
cuidando da sua aplicação;
 Cuidar da documentação de entrada e saída de banco de dados e datasets;
 Manter-se atualizado em práticas de preservação digital e de ciclo de gestão de
dados;
 Participar de reuniões e sessões científicas;
 Elaborar e apresentar relatórios técnicos periódicos;
 Cumprir, de modo geral, as orientações do curador nas atividades referentes à
Curadoria.
PROPOSTA:
Bolsa com valor de R$2.156,00 a R$2.400,00 – de acordo com formação e experiência
comprovada.
Prazo: 3 meses (período de adaptação e avaliação) a 12 meses, com possibilidade de
renovação.
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PROCESSO SELETIVO:
1ª fase: análise de currículo e disponibilidade
2ª fase: entrevista presencial ou por webconferência
LOCAL DAS ATIVIDADES:
Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde - CIDACS, no Tecnocentro
do Parque Tecnológico da Bahia.
Os interessados deverão enviar currículo e disponibilidade de dedicação ao projeto
para o e-mail cidacs@bahia.fiocruz.br, até o dia 22/10/2018 com o título “BOLSISTA
PARA ASSISTENTE EM CURADORIA DE DADOS”.
Se possuir, o candidato deve indicar o link para o seu currículo da Plataforma Lattes.
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