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BOLSISTA PLATAFORMA DE DADOS 

Que vaga é essa? 

Estamos selecionando profissionais para a equipe de Produção de Dados do Centro de 
Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS) do IGM-FIOCRUZ, no Parque 
Tecnológico da Bahia, para suporte às pesquisas. Participará de atividades como:  
relacionadas a captação, automatização de fluxos de atualização, ingestão, elaboração de 
metadados, armazenamento, preservação, anonimização, catalogação e suporte a produção 
e análise de dados (manipulação, transformação, vinculação, extração) para disponibilizar 
informações para monitoramento e pesquisa sobre epidemias de saúde. 
 

O que você precisa ter: 

▪ Graduação plena ou tecnológica da área de ciências exatas; 
▪ Proficiência na linguagem R; 
▪ Experiência com Linux e Bash; 
▪ Conhecimento em pelo menos uma das bibliotecas: pandas, matplotlib e 

elasticsearch; 
▪ Conhecimento em programação usando a linguagem Python; 
▪ Conhecimento de estatística de grande volume de dados;  
▪ Noções de Paralelismo e Distribuição; 
▪ Familiaridade com sistemas de controle de versão (Git) 
▪ Inglês Intermediário (leitura, escrita e comunicação); 

 
O que nós gostaríamos que você soubesse*: 

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

*Esses são requisitos diferenciais, portanto não é preciso tê-los para se candidatar, mas é 
importante ter disposição para desenvolver essas habilidades durante a bolsa! 

 

 

As atividades principais que você precisará desenvolver:  

 Apoiar a realização de captação e automatização de fluxos de atualização, ingestão e 
elaboração de catálogos de metadados; 

 Auxiliar a análise de dados; 
 Apoiar as atividades de visualização de dados. 
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 Dar suporte à elaboração e desenvolvimento de soluções relacionadas à produção de 
dados (ETL) e à vinculação probabilística e determinística entre bases de dados; 

 Auxíliar as atividades de manipulação, transformação, vinculação entre bases de 
dados e extração de datasets para pesquisa. 

 Sugerir e implementar novas tecnologias nas atividades de produção de dados; 
 Participar de reuniões e sessões técnicos-científicas; 
 Elaborar e apresentar relatórios técnicos periódicos. 

 

A nossa proposta: 

Selecionaremos 01 (um ) profissional para trabalhar conosco.  

O valor da bolsa depende da sua experiência e formação ( Mínimo de 02 anos de experiência)  

variando entre de R$ 3.000,00 até R$ 4.000,00 por um período de 12 meses (sendo os 3 

primeiros meses de adaptação e avaliação), com grande possibilidade de renovação 

contínua. 

 

Como será a seleção:  

1ª fase: análise de currículo (não esqueça de incluir seu link do github, caso tenha)  

2ª fase: avaliação prática  

3ª fase: entrevista por webconferência. 
 

 
Onde você irá trabalhar:  
 

É necessário ter disponibilidade para trabalhar presencialmente no Cidacs, no Tecnocentro 

do Parque Tecnológico da Bahia, após as restrições impostas pelo período pandêmico. 

 
 

OS INTERESSADOS DEVERÃO ENVIAR CURRÍCULO E OS DOCUMENTOS REQUISITADOS PARA 

O E-MAIL selecao.cidacs@fiocruz.br, ATÉ O DIA 15/12/2020 COM O TÍTULO “BOLSISTA 

PRODUÇÃO DE DADOS - PLATAFORMA”.   


