
 
 

EDITAL 01.1-2017 
 

SELEÇÃO DE MEMBROS 
 

 
A IDEIAH Soluções em Software Júnior vem por meio deste divulgar a seleção de              

novos membros para integrarem o quadro da empresa. 
 
I. DAS VAGAS 

As vagas são de estágio obrigatório e participação voluntária em atividades de 
desenvolvimento e gestão, ficando à disposição do candidato selecionado a escolha da 
modalidade. 

Pré-requisitos: estar matriculado em um curso de graduação; ter cursado ou           
estar cursando disciplinas como: Algoritmos e Programação, Tipos Abstratos de Dados ou            
Estrutura de Dados I, Programação Orientada à Objetos, Modelagem e Projeto de Banco de              
Dados ou Banco de Dados I. No caso de estágio obrigatório: obedecer às normas e               
pré-requisitos de estágio obrigatório definidos pela coordenação do curso. 

Carga Horária Semanal: 20 horas. 
Turno: Manhã ou Tarde, dependendo do turno do projeto. 
Duração: 03/04/2017 à 16/07/2017, podendo o contrato ser interrompido (por          

ambas as partes) ou renovado ao final da duração. 
Local: Sala P13, Prédio 1, no Parque Tecnológico do Pampa (PampaTec). 

 
 
 
II. DAS ATIVIDADES 

As atividades que serão desenvolvidas são: análise de software         
(levantamento de requisitos, diálogo com clientes, entre outros); projeto de software           
(arquitetura de software, diagramas estáticos e dinâmicos); codificação (linguagens de          
programação como java EE ou SE e utilização de frameworks de produtividade); testes             
(testes de integração, usuário, unitários e de sistema); implantação (de sistemas desktop,            
móveis e hospedagem de web sites); e gerenciamento de controle de versão. 

Demais atividades poderão surgir ao longo do processo de estágio que           
estará descritas no Regimento Interno da empresa. 

A Ideiah oferece treinamentos para melhor qualificar e aperfeiçoar as 
habilidades dos estagiários. 
 
III. INSCRIÇÃO 



As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 14/03/2017 até 17/03/2017 às             
23:59 horas através do link  https://goo.gl/forms/IIlhztscaerI7asI3. 
 
IV. PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção conta com três etapas: 1) inscrição, 2) entrevista e 3) período               
avaliativo. 

1. Inscrições 
Conforme apresentado na seção III. 

 
2. Entrevista (caráter classificatório) 
Data: 20/03/2017 até 21/03/2017, os participantes receberão um e-mail para o           

agendamento das entrevistas. 
 

3. Período Avaliativo  
O(s) candidato(s) será(ão) incluso(s) no ambiente de desenvolvimento da empresa          

com intuito de experimentar as atividades propostas neste edital. O período desta avaliação             
será do dia 27/03/2017 até 31/03/2017. Após este período os participantes receberão o             
resultado final do processo seletivo 2017/02. Vale ressaltar que este período não possui             
nenhum vínculo empregatício, não sendo necessário nenhum contrato empresa-candidato. 
 

Após as inscrições, serão realizadas as entrevistas com os candidatos, a partir            
dessa, serão avaliados os pré-requisitos do edital, a postura do candidato, sua vontade de              
contribuir com a empresa, sua experiência e conhecimentos técnicos ou profissionais           
(adquiridos em outras experiências profissionais). Por fim, os candidatos aprovados nas 3            
etapas anteriores, serão submetidos a um período de avaliação, que consiste na            
experimentação do candidato no ambiente de desenvolvimento da empresa         
desempenhando as atividades propostas neste edital. 
 
 
V. DOS RESULTADOS 

1. Aprovados para Fase do Período Avaliativo 
A lista dos aprovados para fase do Período Avaliativo será divulgada no dia             

estipulado no calendário nas listas de emails da UNIPAMPA e página da Ideiah no              
Facebook. 

2. Resultados Finais 
A lista dos aprovados para fase do Período Avaliativo será divulgada no dia             

estipulado no calendário, nas listas de emails da UNIPAMPA e página da Ideiah no              
Facebook. 

 
VI. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Empresa Júnior tem como objetivo proporcionar aos acadêmicos de cursos na            
área de Tecnologia de Informação um ambiente propício para o desenvolvimento de suas             
habilidades e competências de empreendedorismo e desenvolvimento de software. Para          
isso, trabalhamos em prol do Trabalho colaborativo para crescermos, Inovação para           
desenvolver boas soluções com Tecnologia que agregue qualidade aos nossos produtos,           

https://goo.gl/forms/IIlhztscaerI7asI3
https://www.facebook.com/IdeiahSoftware/
https://www.facebook.com/IdeiahSoftware/


incorporando a Responsabilidade com nossos cliente e a comunidade objetivando o           
Crescimento pessoal organizacional e regional. 

 
Em caso de dúvida, mais informações no e-mail:  

Ideiah - contato@ideiah.com 
 

VII. CRONOGRAMA 
 

Data Descrição 

14/03/2017 Início das Inscrições 

17/03/2017 Encerramento das Inscrições 

20/03/2017 Início das Entrevistas 

21/03/2017 Encerramento das Entrevistas 

24/03/2017 Divulgação do Resultado dos selecionados 
para o Período Avaliativo 

27/03/2017 Início do Período Avaliativo 

31/03/2017 Encerramento do Período Avaliativo 

03/04/2017 Divulgação dos Resultados finais 

 
 

"Nunca saberemos o quão forte somos até que ser forte seja a única escolha." 
À Analice Trevisan. 

 
  
 

Alegrete, 14 de Março de 2017  
 

 
Peterson Luiz da Rosa Rodrigues 

Diretor de Negócios da Ideiah Soluções em Software Júnior 

mailto:contato@ideiah.com

