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BOLSA PARA SUPORTE EM PRODUÇÃO DE DADOS 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: JÚNIOR 

Integrar a equipe do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde 

(CIDACS) do IGM-FIOCRUZ, no Parque Tecnológico da Bahia, atuando no suporte a 

plataforma de dados integrados da COVID19.  Apoiará à execução de atividades 

relacionadas a captação, automatização de fluxos de atualização, ingestão, elaboração 

de metadados, armazenamento, preservação, anonimização, catalogação e suporte a 

produção de dados (manipulação, transformação, vinculação, extração) para 

disponibilizar informações para pesquisa.   

REQUISITOS Básicos:  

▪ Formação :  graduação plena ou tecnológica da área de ciências exatas; 
▪ Conhecimento em programação usando a linguagem Python; 
▪ Inglês Intermediário (leitura e escrita); 
▪ Proficiência na linguagem R; 
▪ Conhecimento em pelo menos uma das bibliotecas: pandas, matplotlib e 

elasticsearch; 
▪ Noções de Paralelismo e Distribuição; 
▪ Experiência com Linux e Bash; 
▪ Familiaridade com sistemas de controle de versão (Git) 
▪ Conhecimento de estatística de grande volume de dados 

 

REQUISITOS DIFERENCIAIS:  

▪ Inglês intermediário; 
▪ Conhecimentos em estruturas de dados (filas, pilhas, listas, grafos, etc); 
▪ Conhecimento em análise estatística de dados; 
▪ Experiência com o ecossistema Hadoop: MapReduce e Spark; 
▪ Familiaridade com linguagem SQL; 
▪ Experiência no manejo de grande volume de dados; 
▪ Conhecer ferramentas de visualização de dados 
▪ Exepriencia com uso de cloud 

 
ATIVIDADES PRINCIPAIS:  

▪ Colaborar no desenvolvimento e edição de scripts em linguagem adequada (por 
exemplo, Python e R); 

▪ Colaborar no desenvolvimento de soluções relacionadas a automatização de 
atualização de dados, à produção de dados (ETL) e à vinculação probabilística e 
determinística entre bases de dados; 

▪ Apoiar na documentação de proveniência das bases de dados; 
▪ Apoiar na produção de descritivas e visualizações de dados para suporte a 

pesquisa; 
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▪ Participar de reuniões e sessões técnicos-científicas; 
▪ Elaborar e apresentar relatórios técnicos periódicos. 

 
PROPOSTA:  

Bolsa com valor de R$ 2.156,00, por um período de 06 meses (sendo os 3 primeiros 

meses de adaptação e avaliação), com possibilidade de renovação.  Dedicação exclusiva 

à pesquisa. 

 

NUMERO DE VAGAS: 02 

PROCESSO DE SELEÇÃO:  

1ª fase: análise de currículo e disponibilidade (com apresentação de diploma e 
comprovação de experiência) 
2ª fase: avaliação prática  
3ª fase: entrevista por webconferência. 
 

LOCAL DE TRABALHO: 

Espaço do CIDACS, no Tecnocentro do Parque Tecnológico da Bahia, em ambiente 

controlado e monitorado (Sala Segura). 

 

Os interessados deverão enviar currículo e disponibilidade de dedicação para o e-mail 

seleção.cidacs@fiocruz.br, até o dia 10/07/2020, com o título “SUPORTE EM 

PRODUÇÃO DE DADOS”.  Se possuir, o candidato deve indicar o link para o seu currículo 

da Plataforma Lattes. 

 

 


