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EDITAL 07/2020/CCAB/UFCA
ADITIVO I

O Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade e o Diretor da Unidade Acadêmica, no
uso de suas atribuições legais, resolve RETIFICAR o edital 07/2020/CCAB/UFCA, através deste
Aditivo. No quadro abaixo , onde se ler:
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Administração/
Administração
Pública

Domínio de
informática nas
principais rotinas
acadêmicas e
administrativas do
setor.

Organização, classificação,
protocolo de documentos físicos
e digitais; atendimento ao público
interno e externo.
Conhecimento em softwares de
edição de escritório, em
Microsoft Office e Libre Office.
Conhecimentos básicos em
contabilidade pública e
orçamento público,
conhecimentos em planejamento
organizacional.

Ciência da
Computação e
Matemática
Computacional

Programação de
computadores em
linguagem PHP e
Python. Noções
de utilização
de sistema
operacional Linux
e/ou derivados.

Realizar a produção e
manipulação de banco de dados.
Fornecer suporte técnico aos
usuários: Sistemas operacionais –
Linux e Windows, Aplicativos de
escritório – Office e Libre Office,
Navegadores – Internet Explorer,
Chrome e Firefox, Correio
eletrônico – utilização de e-mail.
Assessorar nas atividades
administrativas.

Leia-se:

Administração/
Administração
Pública

Domínio de

informática nas
principais rotinas
acadêmicas e
administrativas do
setor.

Organização, classificação, protocolo
de documentos físicos e digitais;
atendimento ao público interno
e externo.

Conhecimento em softwares de
edição de escritório, em Microsoft
Office e Libre Office.

Conhecimentos básicos em
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contabilidade pública e orçamento
público, conhecimentos em
planejamento organizacional.

Ciência da
Computação;
Matemática
Computacional e
Design

Conhecimento de
linguagens de
Programação.

Realizar a manutenção de sistemas
e divulgação científica.
Conhecimentos emWordpress e
OJS.
Conhecimento em softwares de
edição de escritório Microsoft Office
e Libre Office, e edição de imagens
como Photoshop ou similar.
Ser responsável e ter disponibilidade
de aprender e reaprender.

Crato, 31 de julho de 2020.
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