
    
 

 

 

Avenida Bandeirantes, 3.900 – Monte Alegre – CEP 14040-905 – Ribeirão Preto, SP 
Fone 16 3315-4961 | E-mail apoiopq@fearp.usp.br| www.fearp.usp.br |  fearpusp |  @fearp_usp 

 
 

Escritório de Apoio à Pesquisa 

 
PROCESSO SELETIVO 

BOLSA DE TREINAMENTO TÉCNICO FAPESP – NÍVEL TT2 
 
 

O Escritório de Apoio à Pesquisa comunica a abertura de processo seletivo para indicação de 02 (dois) 
bolsistas na modalidade Treinamento Técnico - Nível TT2-FAPESP para atuar sob orientação da Prof.ª 
Dr.ª Geciane Porto junto ao projeto “Mapeamento das redes de cooperação e de tendências 
tecnológicas em patentes de biotecnologia por meio da análise de redes sociais” (Processo FAPESP 
2017/25364-6). 

 
1. REQUISITOS 
 
Vagas para alunos matriculados no último ano de cursos do ensino médio de nível técnico ou que o 
tenha concluído recentemente, e/ou estejam cursando graduação na área de informática, sistema de 
informações, programação informática biomédica ou equivalente, desde que sejam egressos do ensino 
médio técnico, preferencialmente com conhecimentos em programação, SQL e outros, e que atendam 
às seguintes exigências: 
 
a) não possuir reprovação no histórico escolar. 
 
b) não possuir vínculo empregatício ou receber simultaneamente outra bolsa de qualquer modalidade 
ou instituição.  
 
c) possuir disponibilidade para cumprir as atividades em Ribeirão Preto (SP). 
 
 
2. VALOR DA BOLSA: R$ 878,00 (oitocentos e setenta e oito reais) mensais. 
 
3. VIGÊNCIA: 12 meses a partir da implementação  
 
4. ATIVIDADES 
 
Desenvolvimento e a implementação do sistema de informações que permita a manipulação dos 
dados extraídos para a realização da pesquisa, através da realização das etapas típicas 
preconizadas pela Engenharia de Software (Pressman, 2016), conforme segue: 
 
1)   Realizar a elicitação de requisitos do sistema, por meio de entrevistas, reuniões e simulações com 
os usuários do sistema; 
 
2)   Realizar a modelagem conceitual da base de dados, a partir do conjunto de requisitos funcionais 
e não-funcionais; 
 
3)   Realizar o mapeamento para implementação física; 
 
4)   Simulação, teste e avaliação; 
 
5)   Implementação física; 
 
6)   Confecção de um aplicativo para realizar a atualização da base, por meio das operações de 
extração, transformação e carga dos dados oriundos da plataforma Derwent Innovation, de forma a 
preparar os dados para serem analisados por software Gephi, com suporte para outras fontes de 
dados, integrando, dessa forma, as informações obtidas de diversos arquivos separados; 
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7) Desenvolvimento e implementação de ferramenta facilitadora do processo de análise, que permitirá 
aos usuários o acesso aos dados integrados e a realização de operações típicas do processo, como, 
busca, seleção e preparação para um conjunto de analises estatísticas e aplicação das técnicas de 
Analise de redes Sociais  
 
8)   Teste e verificação do sistema; 
 
9)   Avaliação do sistema. 
 
 
5. INSCRIÇÃO 
 
As inscrições serão efetuadas por meio do envio dos documentos abaixo relacionados em arquivos no 
formato pdf para o endereço de e-mail  apoiopq@fearp.usp.br  com o Assunto “PROCESSO SELETIVO 
BOLSA TT2” até às 23h59 do dia 29/08/2019. Duvidas podem ser elucidadas pelo telefone 16 3315-
4961.  
 
- Histórico escolar do curso de ensino médio de nível técnico;  
 
- Histórico escolar do curso de ensino superior (se já estiver cursando);  
 
- Currículo e/ou informações sobre a qualificação na área de informática e correlatos. 
 
 
6. SELEÇÃO 
 
A seleção será realizada pela análise dos documentos listados no item 5 e eventual entrevista com o 
coordenador do projeto. 
 
7. RESULTADO 
 
O resultado será divulgado no site da FEARP/USP . 
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