
 

 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2022. 

 

CHAMADA AO PROJETO 005/2022 

 

Contratação de analistas para atuação em plataforma tecnológica para gestão de banco 

de dados e análise ambiental em Projeto do Instituto Prístino. 

 

1- Identificação:  

Contratação de profissionais (02 vagas) para execução de atividades em Projeto do Instituto 

Prístino em cooperação técnica com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) 

e instituições parceiras. Essa contratação tem respaldo na Lei da Terceirização de serviço 

13.429/2017.  

 

2- Serviços:  

Contratação por seis horas diárias (30 h semanais) por 12 meses, podendo ser prorrogado, 

conforme resultados atingidos pelo projeto. As atividades serão executadas em Belo Horizonte. 

As vagas estão vinculadas a um projeto de apoio técnico a instituição pública, portanto tem como 

objetivo contribuir com tomadas de decisões de interesse público. Assim, deseja-se que os 

candidatos tenham noções sobre o Terceiro Setor, Políticas Públicas ambientais relacionadas a 

mineração e barragens de rejeito. 

 

Para a vaga de Analista de Dados, o tipo de contratação será CLT e a remuneração será no valor 

de R$ 7.800,00 para desempenhar as principais atividades:  

 Realizar os processos de coleta, requisição, atualização e validação mensal de dados.  

 Auxiliar no desenvolvimento de ferramentas para a coleta de dados e manipulação de 

banco de dados para apoio à geração de gráficos, tabelas, análises, relatórios e dashboards 

automatizados.   

 Participar de treinamentos internos e capacitação. 

 Elaboração de relatórios técnicos, e 

 Participação em reuniões. 



 

 

Os serviços acima descritos serão desempenhados por profissional que apresente as qualificações 

a seguir:  

a) Ciência da Computação, Estatística, Sistemas de Informação ou Engenharia com experiência 

comprovada na área em ciência de dados;   

b) Registro regular nos Conselhos de Classe e habilitação para emissão de Anotação de 

Responsabilidade Técnica;  

c) Experiência profissional: experiência mínima de 03 (três) anos no setor de meio ambiente e 

mineração em Minas Gerais;  

d) Conhecimento nível avançado em planilhas Excel aprimoradas com macros de Visual Basic; 

linguagem de programação Ruby com geração de banco de dados (SQLite); linguagem R de 

programação, navegador web (HTML, CSS e Javascript) via pacote Shiny; Bussiness Inteligence. 

Deseja-se inglês intermediário.  

 

Para a Vaga para Analista de Suporte Técnico, o tipo de contratação será CLT e o valor da 

remuneração será de R$ 6.500,00 para desempenhar as principais atividades:  

 

 Leitura crítica e analítica de documentação técnica e/ou administrativa para e extrair as 

principais variáveis existentes para sumarizar e estruturar os dados; 

 Participar nos processos de coleta, requisição, atualização e validação mensal de dados.   

 Participar de treinamentos internos e capacitação 

 Elaboração de relatórios técnicos e; 

 Participação em reuniões. 

 

Os serviços acima descritos serão desempenhados por profissional que apresente as qualificações 

a seguir:  

a) Biologia, Geografia, Engenharia Ambiental ou Direito.   

b) Registro regular nos Conselhos de Classe e habilitação para emissão de Anotação de 

Responsabilidade Técnica;  

c) Experiência profissional: experiência mínima de 03 (três) anos no setor de meio ambiente e 

mineração em Minas Gerais;  

d) Conhecimento em Office (planilhas Excel nível avançado). Deseja-se inglês intermediário.  

 



 

 

4- Como se candidatar:  

Encaminhar currículo profissional exclusivamente para o endereço eletrônico 

chamadaprojeto05-2022@institutopristino.org.br, até 23:59 horas do dia 23 de outubro de 

2022. Poderão ser marcadas entrevistas remotas, em dia e horário previamente combinado com 

o profissional habilitado, para alinhamento da proposta.  

 

5- Método de avaliação:  

A seleção irá considerar a qualificação técnica, a entrevista e a experiência.  

 

6- Coleta de dados – Currículos:  

O currículo será coletado para fins específicos de seleção, portanto, o candidato deverá fornecer 

apenas as informações solicitadas ou aquelas que ele entende serem úteis para um primeiro 

contato. Os currículos serão armazenados por 1 (um) ano em nossa base de dados e excluídos 

após esse prazo.  

 

Caso algum candidato queira que o currículo seja eliminado de nossa base de dados antes do 

período mencionado, enviar e-mail solicitando a exclusão para contato@institutopristino.org.br 

 

 

 


