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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 03 - RETIFICAÇÃO  

 
A Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul – PROCERGS, torna público, por 
este Aviso, o que segue: 

 
 

1. Da retificação do item 4.8 - Da Inscrição na Cota de Pessoas Com Deficiência (PCD), conforme descrito 
abaixo: 
 
ONDE SE LÊ:  

 
4.8.13 Cada candidato que figurar na lista homologada de aprovados na cota de Pessoa Com Deficiência - PCD 
será convocado para admissão uma única vez, conforme ordem da classificação e procedimentos previstos neste 
Edital. 
 
LEIA-SE: 
 

4.8.13 Cada candidato que figurar na lista homologada de aprovados na cota de Pessoa Com Deficiência - PCD 
será convocado para admissão, conforme ordem da classificação e procedimentos previstos neste Edital, 
observado o item 10.10. 
 
2. Da retificação do item 4.9 - Da Inscrição na Cota de Pessoas Negras ou Pardas, conforme descrito 
abaixo: 
 
ONDE SE LÊ:  

 
4.9.11 Cada candidato que figurar na lista de aprovados homologada da cota de Pessoa Negra ou Parda será 
chamado uma única vez, conforme a melhor classificação obtida. 
 
LEIA-SE: 
 

4.9.11 Cada candidato que figurar na lista homologada de aprovados na cota de Pessoa Negra ou Parda será 
convocado para admissão, conforme ordem da classificação e procedimentos previstos neste Edital, observado o 
item 10.10. 
 

 
3. Da retificação do item 7.1 - Da Avaliação e da Aprovação nas Provas Objetivas, conforme descrito 
abaixo: 
 
ONDE SE LÊ:  
 

Concursos de Nível Superior em Andamento 

C.05/18 
ANC- ANALISTA DE COMPUTAÇÃO 
Provimento Inicial: PROGRAMAÇÃO 
VISUAL/DESIGNER 

Legislação  
Eliminatório e 
Classificatório 

06 1,00 1,00 6,00 

Língua Portuguesa  
Eliminatório e 
Classificatório 

14 1,00 7,00 14,00 

Conhecimentos 
Específicos 

Eliminatório e 
Classificatório 

40 1,00 22,00 40,00 

Língua Portuguesa  
Eliminatório e 
Classificatório 

14 1,00 7,00 14,00 

Conhecimentos 
Específicos 

Eliminatório e 
Classificatório 

40 1,00 22,00 40,00 

 
LEIA-SE: 
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Concursos de Nível Superior em Andamento 

C.05/18 
ANC- ANALISTA DE COMPUTAÇÃO 
Provimento Inicial: PROGRAMAÇÃO 
VISUAL/DESIGN 

Legislação  
Eliminatório e 
Classificatório 

06 1,00 1,00 6,00 

Língua Portuguesa  
Eliminatório e 
Classificatório 

14 1,00 7,00 14,00 

Conhecimentos 
Específicos 

Eliminatório e 
Classificatório 

40 1,00 22,00 40,00 

Língua Portuguesa  
Eliminatório e 
Classificatório 

14 1,00 7,00 14,00 

Conhecimentos 
Específicos 

Eliminatório e 
Classificatório 

40 1,00 22,00 40,00 

 
 
4. Da retificação do item 9.1 - Da Etapas de Provas, conforme descrito abaixo: 
 
ONDE SE LÊ:  
 

9.1.2 O candidato obterá o status de aprovado caso atinja o grau mínimo de nota nas provas objetivas, observados 
os índices mínimos para as disciplinas de caráter classificatório e eliminatório. O candidato que não obtiver tal 
desempenho em termos de nota mínima nas provas objetivas terá o resultado de reprovado. 
9.1.3 A lista de classificação de aprovados dos candidatos, observado o modo de acesso, determina o provimento 
das vagas existentes neste Concurso Público, sendo desconsiderada para fins de convocação para vagas do 
cadastro de reserva. 
 
LEIA-SE: 
 

9.1.2 O candidato obterá o status de aprovado caso atinja o grau mínimo de nota nas provas objetivas para as 
disciplinas de caráter classificatório e eliminatório. O candidato que não obtiver tal desempenho em termos de nota 
mínima nas provas objetivas terá o resultado de reprovado. 
9.1.3 A lista de classificação de aprovados dos candidatos, observado o modo de acesso, determina o provimento 
das vagas existentes neste Concurso Público. 
 
 
5. Da retificação do Item 10 - Da Convocação e Contratação, conforme descrito abaixo: 
 
ONDE SE LÊ:  
 

10.12 O candidato, ao assumir, cumprirá um período de experiência de 45 (quarenta e cinco) dias desenvolvendo 
as atribuições do Concurso para o qual se inscreveu, prorrogável a critério da Diretoria da PROCERGS por mais 
45 (quarenta e cinco) dias, período durante o qual serão acompanhados e avaliados de acordo com todas as 
exigências de experiência e conhecimento, relativo ao concurso ao qual se inscreveu, com vistas a sua efetivação 
ou não, por prazo indeterminado. 
 
LEIA-SE: 
 

10.12 O candidato, ao assumir, cumprirá um período de experiência de 45 (quarenta e cinco) dias desenvolvendo 
as atribuições do Concurso para o qual se inscreveu, prorrogável a critério da Diretoria da PROCERGS por mais 
45 (quarenta e cinco) dias, períodos durante os quais serão acompanhados e avaliados de acordo com todas as 
exigências de experiência e conhecimento, relativo ao concurso ao qual se inscreveu, com vistas a sua efetivação 
ou não, por prazo indeterminado. 
 
 
6. Da retificação do Anexo 01 - Atribuições e Requisitos de Provimento dos Cargos, conforme descrito 
abaixo:  

 
ONDE SE LÊ:  

 

Concursos de Nível Superior Completo 
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CP02/18 
ANT - ANALISTA TÉCNICO 
PSICÓLOGO 
ORGANIZACIONAL 

Principais atribuições: Elaborar e executar 
programas de acompanhamento, 
aconselhamento e desenvolvimento de 
pessoal. Realizar estudos e pesquisas na 
área de psicologia aplicada ao trabalho e ao 
desenvolvimento organizacional. Planejar e 
desenvolver ações destinadas a otimizar as 
relações de trabalho no sentido de maior 
produtividade e realização pessoal dos 
indivíduos e grupos. 

a) Escolaridade: Ensino Superior Completo em 
Psicologia, ênfase psicologia organizacional. 
a.1) Registro: Registro no respectivo conselho de 
classe. 
b) Experiência: experiência profissional como 
Psicólogo Organizacional de no mínimo 06 (seis) meses 
em atividades envolvendo desenvolvimento de 
lideranças e  ações relativas a saúde psíquica no 
trabalho. 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 11 deste Edital: trabalhos interdisciplinares; 
Elaboração de informes psicológicos, Laudos, relatórios; 
Psicologia social e organizacional; análise do Clima 
organizacional; Liderança nas organizações e suporte 
organizacional; metodologias para desenvolver Equipes 
de trabalho e melhorar o desempenho organizacional; 
saúde psíquica no trabalho; Fatores psicossociais e 
outros distúrbios relacionados ao trabalho. 

CP03/18 
ANT - ANALISTA TÉCNICO 
ASSISTENTE SOCIAL 

Principais atribuições: Atividades previstas 
na Lei regulamentadora da profissão. 
Participar do planejamento e execução dos 
programas da Empresa que promovam a 
saúde, segurança e o bem estar social; 
Efetuar estudos, diagnósticos e 
interpretações de informações psicossociais; 
prestar atendimento às pessoas em situação 
problemas, dando o devido apoio e 
encaminhamento em cada caso. 

a) Escolaridade: Ensino Superior Completo em Serviço 
Social. 
a.1) Registro: registro no respectivo conselho de 
classe. 
b) Experiência: experiência profissional como 
assistente social em empresas, de no mínimo 06 (seis) 
meses, desenvolvendo ações  inerentes à profissão. 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 11 deste Edital: Legislação referente ao Instituto 
Nacional de Seguridade Nacional (INSS); Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Política Nacional de 
Assistência Social; Estatuto do Idoso; Política Nacional 
de Integração da Pessoa com Deficiência; ações para o 
atendimento do indivíduo no contexto organizacional, 
trabalho com grupos e redes sociais; Conhecimento da 
legislação da Agência Nacional de Saúde; gestão de 
contratos de assistência médica e odontológica. 

Concursos de Nível Superior Completo ou em Andamento 

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. 

CP06/18 

ANC - ANALISTA DE 
COMPUTAÇÃO 
ÊNFASE PARA 
PROVIMENTO INICIAL: 
ANALISTA DE SUPORTE 
EM INFRAESTRUTURA 
JAVA 

Principais Atribuições: Pesquisar, projetar, 
especificar, desenvolver, implantar, 
documentar e testar soluções de tecnologia 
da informação; prestar suporte e atendimento 
técnico a servidores de aplicação java; 
analisar necessidades dos clientes, 
efetuando o levantamento e as definições de 
soluções; manter relacionamento técnico, 
comercial, operacional e institucional com 
clientes e fornecedores; desenvolver, testar e 
manter programas de computador 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 em suporte à 
infraestrutura JEE 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 13 do Edital: Servidores de aplicação Java, 
Modelagem ER, SQL, linguagem de programação Java 
e scripts, web service, monitoria e identificação de 
problemas em aplicações Java EE. 
Idioma inglês suficiente para leitura de manuais 
técnicos.  
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CP08/18 

ANC - ANALISTA DE 
COMPUTAÇÃO 
ÊNFASE PARA 
PROVIMENTO INICIAL: 
ANALISTA DE SUPORTE 
DESENVOLVIMENTO JAVA  

Principais atribuições:. Pesquisar, projetar, 
especificar, desenvolver, implantar, 
documentar e testar soluções de tecnologia 
da informação, com ênfase no processo de 
integração contínua utilizando ferramentas 
como Maven, Jenkins, Sonar e GIT; prestar 
suporte e atendimento técnico; analisar 
necessidades dos clientes, efetuando o 
levantamento e as definições de soluções; 
manter relacionamento técnico, comercial, 
operacional e institucional com clientes e 
fornecedores; desenvolver, testar e manter 
programas de computador (em especial na 
área de aplicativos); 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: experiência profissional de no mínimo 
06 (seis) meses em suporte ao desenvolvimento de 
aplicações na plataforma Java EE. 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 13 do Edital: Desenvolvimento de aplicações na 
plataforma Java EE e suas principais APIs (JPA, EJB, 
CDI, JSF, JAX-RS E JAX-WS).  
Idioma inglês suficiente para leituras de manuais 
técnicos 
 
 
 

CP10/18 

ANC - ANALISTA DE 
COMPUTAÇÃO 
ÊNFASE PARA 
PROVIMENTO INICIAL: 
ANALISTA SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 
 

Principais atribuições: Atuação na área de 
acompanhamento e implantação do sistema 
de gestão de segurança da informação. 
Prospectar, avaliar, testar, implantar e manter 
soluções de segurança para software básico. 
Prestar consultoria a clientes internos e 
externos em projetos, definindo os requisitos 
de segurança da informação necessários. 
Gerar e manter documentação referente à 
segurança da informação. Definir e prover 
informações, indicadores e suporte para 
melhoria de processos e serviços, referente a 
segurança da informação. Apoiar o processo 
de gestão de riscos e continuidade do 
negócio da Empresa  Realizar treinamentos 
internos e outras atividades correlatas à 
função. 

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: experiência profissional de no mínimo 
06 (seis) atuando em segurança da informação. 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 11 deste Edital:, Forense computacional; Gestão 
de segurança da informação; Normas NBR-ISO / IEC 
27001,27002 e 27005. Sistema operacional Linux e 
Windows, virtualização de servidores, Active Directory, 
cópia e restauração de dados, alta disponibilidade de 
ambientes, protocolo de rede TCP/IP. Desejável 
certificação na área de segurança ou sistemas 
operacionais. 
Idioma inglês suficiente para leitura de manuais 
técnicos. 
 
 

Concursos de Nível Técnico Completo 

 
 

CP11/18 

TO - TÉCNICO EM 
OPERAÇÃO 
ÊNFASE PARA 
PROVIMENTO INICIAL: NA 
ÁREA DE ATENDIMENTO, 
OPERAÇÕES OU 
TELECOMUNICAÇÕES 
 

Principais atribuições: Realizar atividades 
de suporte operacional, tais como produção, 
operação de computadores, atendimento e 
administração da rede, documentação, 
assessoria, treinamento e implantação de 
sistemas. Executar a instalação, 
manutenção, controle e gerenciamento de 
software e equipamentos; Efetuar a execução 
e monitoramento da produção e operação de 
redes, sistemas, conectividade; consolidar 
estudos técnicos e realizar análise crítica de 
dados específicos de sua de atuação; 
coordenar tecnicamente atividades ou 
equipes na área de atuação e domínio; 
gerenciar projetos operacionais em sua área 
de atuação. Outras atividades pertinentes ao 
cargo. 
 

a) Escolaridade: Ensino Médio Completo e Técnico 
Completo na área de tecnologia da Informação - TIC. 
b) Experiência: experiência de no mínimo 06 (seis) 
meses em informática, envolvendo, pelo menos, duas 
das seguintes atividades: 
- Assessoria em microinformática.  
- Instalação de softwares em microinformática.  
-Instalação e configuração de hardware de 
microinformática e interfaces de comunicação. 
- Programação em microinformática.  
-Suporte técnico em microinformática. 
Operação/administração em ambiente Linux/Unix ou MS 
WindowsServer. 
- operação de redes de telecomunicações 
-instalação e configuração de dispositivo de rede 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 11 deste Edital: Idioma inglês suficiente para 
leitura de manuais técnicos. 
 
 

Concursos de Nível Médio Completo 

 
 

CP12/18 
 

 ADM – ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
 

Principais atribuições: Efetuar 
levantamentos e controles de dados e 
informações, a fim de subsidiar trabalhos 
técnicos; preparar relatórios diversos; 
formatar e redigir editais e outros 
documentos; efetuar o controle patrimonial; 
atualização de cadastro, efetuar cálculos 
diversos; elaborar planilhas, manter contato 
com clientes e fornecedores  
acompanhamento e aplicação de normas e 

a) Escolaridade: Ensino médio completo 
b) Experiência: Experiência de mínima de seis meses 

em rotinas administrativas em qualquer área 
organizacional.  

c) Conhecimentos a serem comprovados conforme item 
11 deste Edital: editor de texto e planilha eletrônica  
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legislação pertinente. Participar de estudos e 
pesquisas, operar sistemas gerenciais e 
ferramentas de informática; outras atividades 
correlatas ao cargo. 

 
 

LEIA-SE: 
 

Concursos de Nível Superior Completo  

CP02/18 
ANT - ANALISTA TÉCNICO 
PSICÓLOGO 
ORGANIZACIONAL 

Principais atribuições: Elaborar e executar 
programas de acompanhamento, 
aconselhamento e desenvolvimento de 
pessoal. Realizar estudos e pesquisas na 
área de psicologia aplicada ao trabalho e ao 
desenvolvimento organizacional. Planejar e 
desenvolver ações destinadas a otimizar as 
relações de trabalho no sentido de maior 
produtividade e realização pessoal dos 
indivíduos e grupos. 

a) Escolaridade: Ensino Superior Completo em 
Psicologia, ênfase psicologia organizacional, 
reconhecido pelo MEC. 
a.1) Registro: Registro no respectivo conselho de 
classe. 
b) Experiência: experiência profissional como 
Psicólogo Organizacional de no mínimo 06 (seis) meses 
em atividades envolvendo desenvolvimento de 
lideranças e  ações relativas a saúde psíquica no 
trabalho. 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 11 deste Edital: trabalhos interdisciplinares; 
Elaboração de informes psicológicos, Laudos, relatórios; 
Psicologia social e organizacional; análise do Clima 
organizacional; Liderança nas organizações e suporte 
organizacional; metodologias para desenvolver Equipes 
de trabalho e melhorar o desempenho organizacional; 
saúde psíquica no trabalho; Fatores psicossociais e 
outros distúrbios relacionados ao trabalho. 

CP03/18 
ANT - ANALISTA TÉCNICO 
ASSISTENTE SOCIAL 

Principais atribuições: Atividades previstas 
na Lei regulamentadora da profissão. 
Participar do planejamento e execução dos 
programas da Empresa que promovam a 
saúde, segurança e o bem estar social; 
Efetuar estudos, diagnósticos e 
interpretações de informações psicossociais; 
prestar atendimento às pessoas em situação 
problemas, dando o devido apoio e 
encaminhamento em cada caso. 

a) Escolaridade: Ensino Superior Completo em Serviço 
Social, reconhecido pelo MEC. 
a.1) Registro: registro no respectivo conselho de 
classe. 
b) Experiência: experiência profissional como 
assistente social em empresas, de no mínimo 06 (seis) 
meses, desenvolvendo ações  inerentes à profissão. 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 11 deste Edital: Legislação referente ao Instituto 
Nacional de Seguridade Nacional (INSS); Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Política Nacional de 
Assistência Social; Estatuto do Idoso; Política Nacional 
de Integração da Pessoa com Deficiência; ações para o 
atendimento do indivíduo no contexto organizacional, 
trabalho com grupos e redes sociais; Conhecimento da 
legislação da Agência Nacional de Saúde; gestão de 
contratos de assistência médica e odontológica. 

Concursos de Nível Superior Completo ou em Andamento 

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. 

CP06/18 

ANC - ANALISTA DE 
COMPUTAÇÃO 
ÊNFASE PARA 
PROVIMENTO INICIAL: 
ANALISTA DE SUPORTE 

Principais Atribuições: Pesquisar, projetar, 
especificar, desenvolver, implantar, 
documentar e testar soluções de tecnologia 
da informação; prestar suporte e atendimento 
técnico a servidores de aplicação java; 

a) Escolaridade: Curso superior completo ou em 
andamento, reconhecido pelo MEC, em uma das 
seguintes áreas: tecnologia da informação e 
Comunicação – TIC, ciências Exatas ou Administração 
de Empresas. 
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EM INFRAESTRUTURA 
JAVA 

analisar necessidades dos clientes, 
efetuando o levantamento e as definições de 
soluções; manter relacionamento técnico, 
comercial, operacional e institucional com 
clientes e fornecedores; desenvolver, testar e 
manter programas de computador outras 
atividades inerentes ao cargo. 
 

b) Experiência: mínima de 6 meses em suporte à 
infraestrutura JEE 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 11 do Edital: Servidores de aplicação Java, 
Modelagem ER, SQL, linguagem de programação Java 
e scripts, web service, monitoria e identificação de 
problemas em aplicações Java EE. 
Idioma inglês suficiente para leitura de manuais 
técnicos.  
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ANC - ANALISTA DE 
COMPUTAÇÃO 
ÊNFASE PARA 
PROVIMENTO INICIAL: 
ANALISTA DE SUPORTE 
DESENVOLVIMENTO JAVA  

Principais atribuições:. Pesquisar, projetar, 
especificar, desenvolver, implantar, 
documentar e testar soluções de tecnologia 
da informação, com ênfase no processo de 
integração contínua utilizando ferramentas 
como Maven, Jenkins, Sonar e GIT; prestar 
suporte e atendimento técnico; analisar 
necessidades dos clientes, efetuando o 
levantamento e as definições de soluções; 
manter relacionamento técnico, comercial, 
operacional e institucional com clientes e 
fornecedores; desenvolver, testar e manter 
programas de computador (em especial na 
área de aplicativos); outras atividades 
inerentes ao cargo.  

a) Escolaridade: Curso superior completo ou em 
andamento, reconhecido pelo MEC, em uma das 
seguintes áreas: tecnologia da informação e 
Comunicação – TIC, ciências Exatas ou Administração 
de Empresas. 
b) Experiência: experiência profissional de no mínimo 
06 (seis) meses em suporte ao desenvolvimento de 
aplicações na plataforma Java EE. 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 11 do Edital: Desenvolvimento de aplicações na 
plataforma Java EE e suas principais APIs (JPA, EJB, 
CDI, JSF, JAX-RS E JAX-WS).  
Idioma inglês suficiente para leituras de manuais 
técnicos 
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ANC - ANALISTA DE 
COMPUTAÇÃO 
ÊNFASE PARA 
PROVIMENTO INICIAL: 
ANALISTA SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 
 

Principais atribuições: Atuação na área de 
acompanhamento e implantação do sistema 
de gestão de segurança da informação. 
Prospectar, avaliar, testar, implantar e manter 
soluções de segurança para software básico. 
Prestar consultoria a clientes internos e 
externos em projetos, definindo os requisitos 
de segurança da informação necessários. 
Gerar e manter documentação referente à 
segurança da informação. Definir e prover 
informações, indicadores e suporte para 
melhoria de processos e serviços, referente a 
segurança da informação. Apoiar o processo 
de gestão de riscos e continuidade do 
negócio da Empresa  Realizar treinamentos 
internos e outras atividades correlatas à 
função. 

a) Escolaridade: Curso superior completo ou em 
andamento, reconhecido pelo MEC, em uma das 
seguintes áreas: tecnologia da informação e 
Comunicação – TIC, ciências Exatas ou Administração 
de Empresas 
b) Experiência: experiência profissional de no mínimo 
06 (seis) meses atuando em segurança da informação. 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 11 deste Edital:, Forense computacional; Gestão 
de segurança da informação; Normas NBR-ISO / IEC 
27001,27002 e 27005. Sistema operacional Linux e 
Windows, virtualização de servidores, Active Directory, 
cópia e restauração de dados, alta disponibilidade de 
ambientes, protocolo de rede TCP/IP. Desejável 
certificação na área de segurança ou sistemas 
operacionais. 
Idioma inglês suficiente para leitura de manuais 
técnicos. 

Concursos de Nível Técnico Completo 
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TO - TÉCNICO EM 
OPERAÇÃO 
ÊNFASE PARA 
PROVIMENTO INICIAL: NA 
ÁREA DE ATENDIMENTO, 
OPERAÇÕES OU 
TELECOMUNICAÇÕES 
 

Principais atribuições: Realizar atividades 
de suporte operacional, tais como produção, 
operação de computadores, atendimento e 
administração da rede, documentação, 
assessoria, treinamento e implantação de 
sistemas. Executar a instalação, 
manutenção, controle e gerenciamento de 
software e equipamentos; Efetuar a execução 
e monitoramento da produção e operação de 
redes, sistemas, conectividade; consolidar 
estudos técnicos e realizar análise crítica de 
dados específicos de sua de atuação; 
coordenar tecnicamente atividades ou 
equipes na área de atuação e domínio; 
gerenciar projetos operacionais em sua área 
de atuação. Outras atividades pertinentes ao 
cargo. 
 

a) Escolaridade: Ensino Médio Completo e Técnico 
Completo na área de tecnologia da Informação - TIC, 
reconhecidos pelo MEC. 
b) Experiência: experiência de no mínimo 06 (seis) 
meses em informática, envolvendo, pelo menos, duas 
das seguintes atividades: 
- Assessoria em microinformática.  
- Instalação de softwares em microinformática.  
-Instalação e configuração de hardware de 
microinformática e interfaces de comunicação. 
- Programação em microinformática.  
-Suporte técnico em microinformática. 
Operação/administração em ambiente Linux/Unix ou MS 
WindowsServer. 
- operação de redes de telecomunicações 
-instalação e configuração de dispositivo de rede 
c) Conhecimentos a serem comprovados conforme 
item 11 deste Edital: Idioma inglês suficiente para 
leitura de manuais técnicos. 
 
 

Concursos de Nível Médio Completo 

 
 

 ADM – ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Principais atribuições: Efetuar 
levantamentos e controles de dados e 

 a) Escolaridade: Ensino médio completo, reconhecido 
pelo MEC. 
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Execução: Fundação La Salle 
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 informações, a fim de subsidiar trabalhos 
técnicos; preparar relatórios diversos; 
formatar e redigir editais e outros 
documentos; efetuar o controle patrimonial; 
atualização de cadastro, efetuar cálculos 
diversos; elaborar planilhas, manter contato 
com clientes e fornecedores  
acompanhamento e aplicação de normas e 
legislação pertinente. Participar de estudos e 
pesquisas, operar sistemas gerenciais e 
ferramentas de informática; outras atividades 
correlatas ao cargo. 

 b) Experiência: Experiência de mínima de seis meses 
em rotinas administrativas em qualquer área 
organizacional.  
d) Conhecimentos a serem comprovados conforme item 

11 deste Edital: editor de texto e planilha eletrônica. 

 
 
 
 
 

Município de Porto Alegre-RS, 05 de Dezembro de 2018.  
 
 
 

Antonio Ramos Gomes 
Presidente da PROCERGS 

 


