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Execução: Fundação La Salle 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS 

CONCURSOS PÚBLICOS 
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018  

 
AVISO Nº 01 - RETIFICAÇÃO  

 
A Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul – PROCERGS, torna público, por 
este Aviso, o que segue: 
 
1. Quanto a retificação do Anexo 01 - Atribuições e Requisitos de Provimento dos Cargos, exclusivamente, 
para o Cargo ANC - Analista de Computação/ Provimento inicial: Programador Visual / Design, conforme 
descrito abaixo:  

 
ONDE SE LÊ:  

 

CP05/18 

ANC - ANALISTA DE 
COMPUTAÇÃO  
ÊNFASE PARA 
PROVIMENTO INICIAL: 
PROGRAMAÇÃO 
VISUAL/DESIGN 
 

Principais atribuições: Desenvolver, 
implementar, documentar e testar soluções 
de tecnologia da informação, comunicação 
visual e design gráfico; Acompanhar as 
alterações tecnológicas e legais referente á 
área de atuação, realizar estudos técnicos e 
a análise critica específicos da área de 
atuação; prospectar necessidades e 
oportunidades de novas soluções 
relacionadas à comunicação visual e 
designer gráfico; outras atividades inerentes 
ao cargo. 
 

a) Escolaridade: Curso superior em andamento, 
reconhecido pelo MEC, em uma das seguintes áreas: 
tecnologia da informação e Comunicação – TIC, 
ciências Exatas ou Administração de Empresas. 
b) Experiência: Mínima de 6 meses como designer no 
desenvolvimento de sites  e/ou sistemas ou aplicações 
Móbile. 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 11 deste Edital: Metodologia de projetos de 
design; Design de interação; usabilidade e 
acessibilidade; Produção multimídia; arquitetura da 
informação; UX – experiência do usuário; Aplicativos da 
Adobe (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver,  Flash); 
ferramenta de prototipação. 
Idioma inglês suficiente para leitura de manuais 
técnicos. 
Idioma inglês suficiente para leitura de manuais 
técnicos. 

 
 
LEIA-SE: 

 
 

CP05/18 

ANC - ANALISTA DE 
COMPUTAÇÃO  
ÊNFASE PARA 
PROVIMENTO INICIAL: 
PROGRAMAÇÃO 
VISUAL/DESIGN 
 

Principais atribuições: Desenvolver, 
implementar, documentar e testar soluções 
de tecnologia da informação, comunicação 
visual e design gráfico; Acompanhar as 
alterações tecnológicas e legais referente á 
área de atuação, realizar estudos técnicos e 
a análise critica específicos da área de 
atuação; prospectar necessidades e 
oportunidades de novas soluções 
relacionadas à comunicação visual e 
designer gráfico; outras atividades inerentes 
ao cargo. 
 

a) Escolaridade: Curso superior em andamento, 
reconhecido pelo MEC, em uma das seguintes áreas: 
tecnologia da informação e Comunicação – TIC, 
ciências Exatas ou Administração de Empresas. 
b) Experiência: Mínima de 6 meses como designer no 
desenvolvimento de sites  e/ou sistemas ou aplicações 
Mobile. 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 11 deste Edital: Metodologia de projetos de 
design; Design de interação; usabilidade e 
acessibilidade; Produção multimídia; arquitetura da 
informação; UX – experiência do usuário; Aplicativos da 
Adobe (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver); 
ferramenta de prototipação. 
Idioma inglês suficiente para leitura de manuais 
técnicos. 

 
 
 
 

Município de Porto Alegre-RS, 28 de Novembro de 2018.  
 
 
 

Antonio Ramos Gomes 
Presidente da PROCERGS 

 


