
CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PESQUISADOR 

N° 01_2021 P1  
 

FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO, com sede na Praça Marechal do Ar 
Eduardo Gomes, nº 50, Plano Diretor 115, Campus do ITA, CEP: 12228-615, na cidade 
de São José dos Campos, Estado de São Paulo inscrita no CNPJ sob nº 
64.037.492/0001-72, doravante denominada “FCMF”, visando dar publicidade aos 
seus atos e contratações, torna pública a abertura de processo seletivo para a 
contratação de “Desenvolvedor de Software Sênior”, para a Meta Física 7.3.1 e Meta 
7.3.2 no projeto “MISCAE” – Modelagem e Identificação de Defeitos em Superfícies 
Classe e Estruturas Estampadas. 
 
 
1) DAS INSCRIÇÕES: 
 
A inscrição para Celetista estará aberta a partir do dia 08/03/2021 até às 12:00 horas 
do dia 18/03/2021. A inscrição deverá ser efetuada impreterivelmente por meio do 
envio do curriculum vitae do interessado pelo e-mail: rh@fcmf.org.br contendo o 
título da vaga: N° 01_2021 p1. Em caso de dúvidas favor contatar a área de Gestão de 
Recursos Humanos através: do site www.fcmf.org.br, ou email rh@fcmf.org.br ou 
telefone 12 3947 5843 ramal 225. 
 
2) DA VAGA: 
 
A vaga será destinada a profissional CELETISTA com formação em Ciência da 

Computação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou equivalente 

para atuar na Meta Física do projeto MISCAE ROTA 2030, no Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA), nas atividades: Meta 7.3.1 – Estabelecer processo e parâmetros da 

superfície virtual e Meta 7.3.2 – Análise de reflexão da luz sobre a superfície. 

 
3) DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
 
As atividades do projeto MISCAE estão inseridas no contexto do Rota 2030 linha IV – 

Ferramentarias Brasileiras mais Competitivas – que visa melhorar a competitividade e 

a tecnologia da cadeia de ferramental de produtos automotivos. O projeto MISCAE 

(Modelagem e Identificação de Defeitos em Superfícies Classe A e Estruturas 

Estampadas) tem como objetivo melhorias substanciais nas práticas industriais em 

vigor e proposição de algoritmos robustos de previsão de defeitos superficiais, bem 

como avanço do conhecimento aplicado à supressão ou minimização de defeitos ainda 

em fases de pré-projeto, diminuindo significativamente o tempo e custo de correções 

do ferramental no período de testes (tryout) e encurtando o ciclo de projeto. O 

objetivo deve ser atingido pela análise detalhada de um processo característico de 

estampagem de painel metálico de porta de veículo. O trabalho dos profissionais neste 

projeto será conduzido por meio do emprego intensivo de análises numéricas em 
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ambiente virtual, tanto análises de engenharia auxiliada por computador, quanto 

análises envolvendo tratamento de imagens, processamento geométrico e metrologia 

óptica. O profissional irá compreender o funcionamento dos softwares e 

equipamentos de medição de defeitos de superfície metálica estampada, e realizar a 

simulação e análise de superfícies de carrocerias automotivas. Além disso, o 

profissional deverá compreender a estrutura do projeto MISCAE, os pacotes de 

trabalho, o contexto da aplicação e os detalhes da metodologia de trabalho. Haverá 

interação multidisciplinar, com dados típicos de estruturas metálicas no contexto 

automotivo, de software de medição de defeitos superficiais, assim como a 

necessidade de criação e implementação de rotinas de software em linguagem C++ e 

de processamento de imagens e processamento geométrico para as análises 

referentes às metas físicas. 

 
4) QUALIFICAÇÕES E PERFIL PROFISSIONAL: 
 
4.1 – Requisitos:  

 Mestrado completo ou Doutorado em andamento; Ou  

 Superior completo: Ciência da Computação, Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas ou equivalente, com experiência mínima de 5 
anos em atividades relacionadas ao projeto. 

 Experiência mínima de 01 ano em desenvolvimento de software em 
processamento de imagens ou equivalente. 

 Conhecimento específico em processamento de imagens e em Linguagem de 
programação C++. 

 Domínio de pacote Office: Word, Excel e PowerPoint. 

 Pleno domínio da língua inglesa e portuguesa. 
 
4.2 – Desejável:  

 Desejável boa comunicação interpessoal e relacionamento de trabalho em 
equipe. 
 

 
5) DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A VAGA: 
 
5.1 – A FCMF é uma instituição de Direito Privado, criada com a finalidade de dar apoio 
a projetos de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento tecnológico e inovação, 
não vinculada à administração pública, em qualquer uma de suas esferas. Sendo assim, 
a presente seleção não tem qualquer caráter de emprego ou função pública. 
5.2 – O regime de contratação será CLT. 
5.3 – O Contrato de Trabalho será firmado em razão do escopo de trabalho, com 
duração estimada de 35 meses (ou conforme demanda e extensão de prazo do 
projeto). 
5.4 – A remuneração será definida após a pontuação final do processo de seleção; o 
valor bruto máximo será de R$ 5.200,00 por mês, conforme referência de mercado, 
titulação e/ou experiência específica e agências de fomento.  



 
6) DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
6.1 – A inexatidão das informações ou a irregularidade nos documentos, verificada a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretará a imediata 
exclusão do interessado, sem prejuízo das demais medidas legais aplicáveis. 
6.2 – É de inteira responsabilidade do interessado, acompanhar os comunicados  
referentes a esta seleção no email cadastrado no ato da inscrição. 
6.3 – É vedada a participação de pessoa vinculada à instituição governamental, seja 
municipal, estadual ou federal, para realização de serviços de consultoria e/ou 
assessoria técnica, salvo as hipóteses previstas em lei específica ou na LDO.  
6.4 – É vedada a participação de pessoa que integre quadro societário de pessoa 
jurídica que tenha participado do Convênio; ou de integrante da equipe executora ou 
membro de instituição partícipe do convênio, ou de parentes até 2º grau. 
6.5 – É vedada a participação de profissional que já tenha sido contratado, 
independente do regime em processo anterior (Pessoa Física CLT, Pessoa Jurídica ou 
Autônomo), no projeto MISCAE. 
6.6 – A aprovação do candidato no processo seletivo não configura obrigatoriedade de 
contratação, ficando a cargo da administração a autorização para contratação. 
6.7 – A contratação do candidato escolhido está também condicionada à liberação pela 
FUNDEP dos recursos correspondentes a estas atividades no convênio.  
6.8 – Os casos omissos serão resolvidos terminativamente pela FCMF.  
6.9 – O candidato aprovado neste processo seletivo deverá apresentar junto aos 
documentos comprobatórios para contratação dados bancários do Banco do Brasil.  
 
 
  

São José dos Campos, 08 de Março de 2021. 
 

 
Fundação Casimiro Montenegro Filho 


