
 

  

EDITAL FUNIARP Nº 041/2019 - 01 

  

Dispõe Sobre a Prorrogação das Inscrições 
para o Processo de Recrutamento, Seleção e 
Admissão de Pessoal Técnico 
Administrativo, para atuarem na FUNIARP.  

  

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE –  

FUNIARP, pessoa jurídica de direito privado, no uso de suas atribuições regimentais 

e estatutárias torna público a Prorrogação das Inscrições para o Processo de 

Recrutamento, Seleção e Admissão de Pessoal Técnico-Administrativo, para atuarem 

na FUNIARP, cuja contratação deverá observar a Consolidação das Leis do Trabalho 

– CLT, especificando os critérios de seleção presentes neste edital.  

  

1 DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1  Prorrogado as inscrições até 30/08/2019 das 14h às 18h e das 19h às 21h no 

Setor de Recursos Humanos da Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - 

FUNIARP, Rua Victor Baptista Adami, nº 800, Centro, CEP: 89.500-199 - Caçador –

SC.  

 

2 CRONOGRAMA  

  

2.1  ANÁLISE CURRICULAR   

Divulgação do Resultado: 02/09/2019 às 22h no site   no link: 

https://www.uniarp.edu.br/home/meus-servicos/editais-e-publicacoes/ 

  

2.2 PROVA ESCRITA  

Data: 03/09/2019 às 14h  

Local de realização: Sala de Treinamento – Prédio da Reitoria, no endereço citado no 

item 2.1 deste Edital  

https://www.uniarp.edu.br/home/meus-servicos/editais-e-publicacoes/


 

  

Divulgação do Resultado: 03/09/2019 às 22h no link: 

https://www.uniarp.edu.br/home/meus-servicos/editais-e-publicacoes/ 

  

2.2  PROVA PRÁTICA  

Data: 04/09/2019   

Local de realização: Sala de Treinamento – Prédio da Reitoria, no endereço citado no 

item 2.1 deste Edital, conforme horário a ser divulgado.  

Divulgação do Resultado: 04/09/2019 às 22h no link: 

https://www.uniarp.edu.br/home/meus-servicos/editais-e-publicacoes/ 

  

2.4 RECURSO  

Prazo entrega de Recursos:  06/09/2019 às 19h  

Divulgação  do  Resultado  dos  Recursos:  06/09/2019  às  21h  no link: 

https://www.uniarp.edu.br/home/meus-servicos/editais-e-publicacoes/ 

  

2.5  HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

Divulgação do Resultado Final: 06/09/2019 às 22h no link: 

https://www.uniarp.edu.br/home/meus-servicos/editais-e-publicacoes/ 

  

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.   

  

 

Caçador, 23 de agosto de 2019.  

   

  

  

Neoberto Geraldo Balestrin  

Presidente da FUNIARP  
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ANEXO I – INFORMAÇÕES DA VAGA  

  

VAGA 01/2019.  

Número de vagas: 01.  

Vaga: Analista de Sistemas 

Escolaridade mínima: Graduação completa em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Ciências da 

Computação. 

Requisitos: Experiência de 6 meses na função ou similar, comprovada em Carteira.  

Experiência em SQL Server e PHP 

Desejável conhecimento em Java Script/CSS/JQuery e Visual Studio. 

Carga horária mensal: 200.  

Horário: 13h às 18h e das 19h às 22h.  

Mensalista  

Salário:  R$ 2.800,00.  

Cidade: Caçador.  

Setor: Tecnologia da Informação 

Descrição das atividades correlacionadas: 

 Analisar, avaliar a viabilidade e desenvolver sistemas de informações, utilizando 

metodologia e procedimentos adequados para sua implantação, visando racionalizar 

e/ou automatizar processos e rotinas de trabalho dos diversos departamentos da 

empresa. 

 Participar do levantamento de dados e da definição de métodos e recursos 

necessários para implantação de sistemas e/ou alteração dos já existentes. 

 Analisar o desempenho dos sistemas implantados, reavaliar rotinas, manuais e 

métodos de trabalho, verificando se atendem ao usuário, sugerindo metodologias de 

trabalho mais eficazes. 



 

  

 Estudar, pesquisar, desenvolver e aperfeiçoar projetos de banco de dados, 

promovendo a melhor utilização de seus recursos, facilitando o seu acesso pelas 

áreas que deles necessitem. 

 Elaborar, especificar, desenvolver, supervisionar e rever modelos de dados, visando 

implementar e manter os sistemas relacionados. 

 Pesquisar e selecionar novas ferramentas existentes no mercado, visando aprimorar 

o trabalho de desenvolvimento e atender necessidades dos usuários dos sistemas. 

 Elaborar manuais dos sistemas ou projetos desenvolvidos, facilitando a utilização e 

entendimento dos mesmos. 

 Treinar e acompanhar os usuários na utilização dos sistemas desenvolvidos ou 

adquiridos de terceiros, visando assegurar o correto funcionamento dos mesmos. 

 Executar outras atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, 

conforme orientação e/ou solicitação do Superior imediato. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO II  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – E D I T A L FUNIARP 041/2019  

  

  

I – Dados da Vaga  

  

Código da Vaga  Cargo  

    

  

  

II – Dados Pessoais  

Nome Completo    

  

Data Nascimento    

Local Nascimento    

Nacionalidade    

Filiação  Pai:  

Mãe:  

Estado Civil  (  ) Solteiro (  ) Casado (  ) Viúvo  (  ) Divorciado (  ) Outros  

CPF n.º    

Título de Eleitor n.º    

Identidade n.º    

CTPS/PIS    

Endereço     

Cidade/UF     

CEP    

Telefone(s)    

E-mail    

  

Obs: Anexar o comprovante de recolhimento da taxa e os documentos necessários para 

efetivação da inscrição.  
  

  
_________________________, ___de ___________________de _________.  

  

  

  
___________________________  
Assinatura do Candidato(a)   



 

  

ANEXO III  

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

  

Português   

Interpretação, coesão e coerência, concordância verbal e nominal, pontuação.  

  

Raciocínio Lógico 

 

Conhecimento especifico  

Análise e programação de sistemas com diagnóstico de incidentes, testes e 

configurações de sistemas; SQL Server e PHP; Java Script/CSS/JQuery e Visual 

Studio. 

 

  


