Prefeitura de Niterói
Secretaria Municipal de Fazenda
Vaga: Estagiário (a) de TI na Coordenação de Tecnologia da Informação – Subsecretaria
de Gestão e Modernização Fazendária
Horário: 30 horas semanais
Valor da Bolsa: R$1000,00 | Auxílio transporte: R$180,00

Secretaria de Fazenda de Niterói
O órgão da Prefeitura responsável por administrar as finanças municipais. Mais
informações sobre a SMF Niterói podem ser obtidas no site:
https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/.
Objetivos da Subsecretaria de Gestão e Modernização Fazendária
Prover e gerir os recursos necessários à modernização dos processos internos da
Secretaria de Fazenda, com vistas à melhoria da gestão.
Objetivos da Coordenação de Tecnologia da Informação
Executar e gerenciar o planejamento, especificação, desenvolvimento, implantação,
operação e a manutenção de serviços, sistemas de informação e infraestrutura de
tecnologia da Informação e comunicações da SMF e demais órgãos e unidades que
tenham relação com os processos fazendários, além de outras competências descritas no
artigo 10 do Decreto Municipal nº 13.222/2019 (Regimento Interno).

Objetivo do Cargo
O(a) Estagiário(a) da TI da Coordenação de tecnologia da Informação trabalhará com o
atendimento de chamados feitos por usuários de ferramentas de TI na Secretaria da
Fazenda, auxílio na manutenção e desenvolvimento de sistemas e auxílio na manutenção
do website institucional.

Principais Responsabilidades / Atribuições do Cargo
•

•
•
•

Prestar suporte técnico aos usuários, buscando solucionar problemas em
geral da rede como servidores, estações de trabalho, impressoras,
circuitos de telecomunicações, Office 365, dentre outros;
Pesquisa de sistemas para necessidades de TI da Secretaria (benchmark);
Manter e desenvolver ferramentas e conteúdo ao website institucional;
Realizar atividades do cotidiano administrativo da Prefeitura.

Habilidades e Competências
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Cursando ao menos o 2º período dos cursos de Sistemas de Informação,
Análise de Sistemas, Engenharia da Computação, Ciência da Computação
ou cursos afins (inclusive Tecnólogo);
Conhecimento básico em: Windows 8 e Windows 10; Active Directory;
Redes (Configurar IP, DNS, etc.); Formatação de computadores;
Manutenção de Computadores (Troca de HD, memória, etc.); Office 365;
Conhecimento básico em Wordpress;
Conhecimento básico em HTML e CSS;
Desejável conhecimento das linguagens de programação PHP e JavaScript;
Desejável conhecimento do sistema gerenciador de banco de dados
PostgreSQL;
Capacidade de adaptação e flexibilidade para lidar com outros
colaboradores;
Espírito de equipe e perfil colaborativo;
Postura interessada, comprometida e proativa.

INTERESSADOS(AS) DEVERÃO ENVIAR O CURRÍCULO ATÉ 10/03/2021 PARA OS E-MAILS
suporte@fazenda.niteroi.rj.gov.br

INSERIR NO ASSUNTO: Vaga Estagiário de TI
Valorizamos a diversidade no ambiente de trabalho e encorajamos a candidatura de
mulheres, negros e pessoas de todas as culturas, origens e experiências. Agradecemos
desde já o seu interesse.

