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BOLSISTA CURADORIA DE DADOS – NÍVEL 1 (BÁSICO)

Que vaga é essa?

Estamos selecionando profissionais para a equipe do Centro de Integração de Dados e
Conhecimentos para Saúde (CIDACS) do IGM-FIOCRUZ, no Parque Tecnológico da Bahia.
O profissional atuará na Curadoria do Centro realizando o processamento dos dados com
base nos processos de gestão de dados, o que envolve a ingestão de dados, a validação de
qualidade, a elaboração de descritivas, armazenamento e preservação.

O que você precisa ter:

 Graduação em Ciência da Computação, Ciência de Dados ou áreas correlatas ou
treinamento e experiência equivalente;

 Proficiência em Sistemas Operacionais Linux/CentOS;
 Experiência em linguagem de programação Python;
 Conhecimento em bibliotecas para manipulação de dados: pandas, numpy, pyspatk,

arrow etc;
 Conhecimento de processamento de dados com Spark.

O que nós gostaríamos que você tivesse*:

 Conhecimento em ciclo de vida dos dados (Dama-DMBok);
 Conhecimento de CI/CD;
 Conhecimento de frameworks ágeis;
 Conhecimento da linguagem R e Shell Script;
 Experiência com grande volume de dados (big data);
 Inglês Intermediário

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

As atividades principais que você poderá desenvolver:

 Suporte à Curadoria nas estratégias de automatização e controle da qualidade dos
dados;

 Auxiliar à Curadoria na manutenção e gestão do ciclo de vida dos dados, em
reuniões técnico-cientificas, nos relatórios técnicos e procedimentos operacionais
padrão (POP´s);

 Auxiliar na Interpretação dos dados produzindo relatórios descritivos que
caracterizam as bases de dados disponibilizadas no Cidacs de acordo o Ciclo de vida
do dado (DCC);

 Auxiliar na manutenção dos storages de bancos de dados;
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 Apoiar as atividades de produção de metadados;
 Apoiar na documentação de proveniência das bases de dados;
 Colaborar no desenvolvimento e edição de scripts em linguagem adequada (por

exemplo, Python e R);
 Explorar, descrever e validar a qualidade do dado;
 Recepcionar dados de fontes primárias;
 Auxiliar na redação de normas, procedimentos e relatórios no que diz respeito as

ações realizadas;
 Participar de reuniões e sessões técnicos-científicas.

A nossa proposta:
Secionaremos bolsistas para trabalhar conosco, sendo o valor da bolsa de R$ 2.156,00 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. Enquanto perdurar a pandemia, em escala de trabalho com
horários presenciais e semipresenciais (home office).

Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail selecao.cidacs@fiocruz.br, até o
dia 09/08/2021, com o título “BOLSISTA CURADORIA DE DADOS – NÍVEL 1”
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