
Chamada Link JR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Link JR, localizada no Campus I da Universidade Federal do Pará - 

Campus Castanhal, torna público a chamada para seleção de pessoal para 

completar seu quadro de funcionários para desenvolvimento de projetos voltados 

nas áreas de Sistemas de Informação e Engenharia de Computação. 
 

Tabela 1 – Descrição das funções a serem exercidas: 
 

Número Função Descrição da Função 
de Vagas   

1 Programador Desenvolve interfaces com HTML, CSS e Java Script. 
 front-end  

1 Programador Desenvolve banco de dados com a ferramenta MySQL, 
 back-end programa nas linguagens PHP, bem como Java Script e 
  SQL. 

1 Engenheiro de Aplica técnicas de processos de desenvolvimento de 
 Software sistemas, análise de requisitos e arquitetura de 
  sistemas. 
 

1. Objetivo : a Link JR é uma empresa JR criada por alunos da FACOMP Castanhal 

cujo objetivo é o desenvolvimento de sistemas e prestação de serviços nas áreas 

de computação e tecnologia da informação para atender demandas internas e 

externas ao campus castanhal. 

 
2. Critérios de inscrição : poderão concorrer a esta chamada alunos regularmente 

matriculados nos cursos de sistemas de informação e engenharia de computação 

da FACOMP Castanhal que atendam aos seguintes requisitos : 

 
⚫ Dispor de 20 horas semanais para atuação na empresa, o horário e local de 
trabalho são flexívei.  
⚫ Ter conhecimento mínimo das  funções  descritas  na tabela  1 . 



⚫ Ter disponibilidade para realizar as seguintes atividades referentes ao 

plano de trabalho da empresa: participar de reuniões semanais, participar de 

cursos de aperfeiçoamento e treinamento, visita a clientes, confecção de 

re latór ios  e  outros  documentos,  bem como outras  at iv idades . 

 

3. Procedimentos de inscrição: os candidatos interessados devem realizar sua 

inscrição exclusivamente via formulário Google localizado no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHdvXVYyX4OCWckFUD7ef

WG9Pkl-237esl3CzTb_TDnV55GA/viewform?usp=sf_link  e encaminhar para 

o e-mail linkjrcastanhal@gmail.com os seguintes documentos : 
 

⚫ Comprovante de matrícula.  
⚫ Currículo Lattes Atualizado.  
⚫ Histórico acadêmico. 

 
 
4. Datas do processo de seleção: 
 
 

⚫ Lançamento da chamada: 10/05/2018.  
⚫ Período da inscrição: 10/05/2018 até 18/05/2018.  
⚫ Divulgação dos resultados: 21/05/2018.  
⚫ Entrevistas dia: 22/05/2018.  
⚫ Divulgação do resultado final: 23/05/2018 no site da FACOMP 
(http://www.facompcastanhal.ufpa.br/) e na nossa fan-page da faculdade no 
Facebook. 

5. Disposições Finais: 

 

⚫ Casos omissos deverão ser analisados pelos membros da empresa link JR, 
data: 20/04/2017. 
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