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EDITAL Nº 05, DE 07 DE JULHO DE 2021 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE  

BOLSISTA DE PESQUISA 

 PROJETO CENTRO DE INOVAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – FASE 1. 

 

 

O Diretor Presidente da Fundação Delfim Mendes Silveira, Prof. César Dalmolin Bergoli, no uso de 

suas atribuições estatutárias, torna pública a divulgação de como será a entrevista do Processo 

Seletivo Simplificado para contratação de bolsistas de pesquisa: 3 (três) bolsistas e 3 (três) suplentes, 

pelo período de 12 (doze) meses, conforme critério descrito no edital. 

 

 

ENTREVISTA 

 

Nota: Diante da pandemia do Coronavírus (covid -19), a entrevista será realizada através de um 

questionário de perguntas e respostas que está anexado abaixo. 

Questionário de entrevista deve ser preenchido e enviado para o email h2ia@inf.ufpel.edu.br, no 

dia 27 de julho de 2021, até as 18 horas. 

 

 

 

Pelotas, 26 de julho de 2021.  

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Fundação Delfim Mendes Silveira - FDMS 

César Dalmolin Bergoli 
 Diretor Presidente 

 
 
 
 

Clicksign c7f07aaf-c77d-4dd5-a0f8-1a572bd76065



 

2 

 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 

EDITAL Nº 05, DE 07 DE JULHO DE 2021- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

 PROJETO CENTRO DE INOVAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – FASE 1 

 

Este documento estabelece a etapa de entrevista prevista no Edital 05/2021 que rege o Processo 

Seletivo para bolsista do Hub de Inovação em Inteligência Artificial (projeto Centro de Inovação em 

Inteligência Artificial - Fase 1). Responda cada pergunta da melhor forma possível, não excedendo 

aproximadamente 400 palavras para cada resposta. 

 

Nome: _____________________________________________________________________  

 

Perguntas: 

 

1 Qual sua experiência com Inteligência Artificial? Cite pelo menos um projeto ou curso que 

tenha participado, sua contribuição (se projeto) e o que aprendeu no processo. 

 

2 Qual sua experiência com Processamento Digital de Imagens? Cite pelo menos um projeto ou 

curso que tenha participado, sua contribuição (se projeto) e o que aprendeu no processo. 

 

3 Com que frameworks para desenvolvimento frontend você já teve experiência? Cite projetos 

que tenha participado que envolveram desenvolvimento web e/ou mobile, deixando clara a sua 

contribuição no projeto. Se disponível, informe links para projetos no GitHub ou similares. 

 

4 Com que frameworks para desenvolvimento de sistemas para backend você já teve 

experiência? Cite projetos que tenha participado que envolveram banco de dados, 

configuração de servidores, construção de APIs ou similares, deixando clara a sua contribuição 

no projeto. Se disponível, informe links para projetos no GitHub ou similares. 

 

5 Qual sua experiência em pesquisa científica? Cite projetos que tenha participado e sua 

contribuição nestes. 

 

Clicksign c7f07aaf-c77d-4dd5-a0f8-1a572bd76065



ENTREVISTA .pdf
Documento número #c7f07aaf-c77d-4dd5-a0f8-1a572bd76065

Assinaturas

DAIANE DOS PASSOS LIMA
Assinou

Log

26 jul 2021, 08:25:02 Operador com email dep.pessoal@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c criou este documento número c7f07aaf-c77d-4dd5-a0f8-1a572bd76065. Data

limite para assinatura do documento: 26 de julho de 2021 (13:05). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

26 jul 2021, 08:25:07 Operador com email dep.pessoal@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

dep.pessoal@fundacoesufpel.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo DAIANE DOS PASSOS LIMA e CPF 002.435.270-55.

26 jul 2021, 08:25:52 DAIANE DOS PASSOS LIMA assinou. Pontos de autenticação: email

dep.pessoal@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 002.435.270-55. IP:

177.19.189.92. Componente de assinatura versão 1.127.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

26 jul 2021, 08:25:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

c7f07aaf-c77d-4dd5-a0f8-1a572bd76065.

Hash do documento original (SHA256): 65285bc81027cea3950ec4d59654cbe52c83716218609b9dd58d2e042b69b64c

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número c7f07aaf-c77d-4dd5-a0f8-1a572bd76065, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 26 de julho de 2021. Versão v1.3.2.

c7f07aaf-c77d-4dd5-a0f8-1a572bd76065
Página 1 de 1


		2021-07-26T11:25:54+0000
	São Paulo, SP
	Clicksign
	Signature




