
 
 

 
FORMULÁRIO DE DESCRIÇÃO DE VAGA PARA DIVULGAÇÃO E PROCESSO SELETIVO  

Lead Institution: USP at São Carlos 
Address: Avenida Trabalhador São-carlense, 400 - Centro 
CEP: 13566-590 - São Carlos - SP 

 

Supervisor name: Alexandre Delbem Supervisor department: ICMC-USP 
Type: (TT-4) 
Bolsista TT-4 para Infraestrutura 
Computacional – REF 22TT4-003 

  

Project title: Infraestrutura computacional para dados, projetos e processamento de alto 
desempenho ("Computational infrastructure for data storage and management, research 
projects and high performance processing"). 
Research Group: C4AI 
 
Descrição (Portuguese) 
 
O candidato irá colaborar com os pesquisadores de projetos dos 'Desafios' do Centro de 
Inteligência Artificial da Universidade de São Paulo. Resumo do Centro e os projetos podem ser 
encontrados no site da C4AI (https://c4ai.inova.usp.br/pt/). 
 
Requirements to fill the position. (Ex: specific experience, minimum or maximum years after 
concluding the course) (Portuguese and English) 
 
A Bolsa TT-4 é uma posição para um(a) profissional graduado(a), especialista em Tecnologia de 
Informação (TI), com dois anos de experiência após a graduação ou título de mestrado na área de 
TI, sem vínculo empregatício, com dedicação de 16 a 40 horas semanais (o valor da Bolsa a ser 
paga será proporcional ao número de horas semanais).  
 
Exigido:  

- Experiência em ambiente virtualizado: criação e manutenção de máquinas virtuais; 
administração de redes virtuais; 

- Manutenção de servidores Linux e Windows; 
- Experiência com sistemas de segurança: firewall e proxy; 
- Implementação de funcionalidades de base de dados comum; acesso de autenticação de 

usuários (Active Directory) e compartilhamento de arquivos;  
- Serviços de usuário (formulários, contas, recursos, etc); automação de tarefas de 

gerenciamento; sistema de relatórios; gráficos de utilização; ambiente wiki para 
instruções; demais funcionalidades solicitadas; documentação; 

-  Experiência em servidores WEB de plataforma Linux. 
Desejável:  

- Experiência em plataformas de gestão de códigos: GitHub, GitLab, Redmine, Jupiter 
Notebook, Docker/Kubernetes. 
 

 
 
 
 
 
 

https://c4ai.inova.usp.br/pt/


 
 

Informações sobre a bolsa / local de trabalho 
 
A bolsa TT-4 será FAPESP no valor de R$ 3.927,88 mensais (para 40 horas) pelo período de 
24 meses.  
 
O/A bolsista poderá ter uma dedicação de 16 a 40 horas semanais – a combinar (o valor da 
Bolsa a ser paga será proporcional ao número de horas semanais). O trabalho deve ser exercido 
presencialmente.  
 
Local de trabalho: C4AI no ICMC-USP 
Endereço: Avenida Trabalhador São-Carlense, 400 - Centro 
CEP: 13566-590 - São Carlos – SP 
 

 


