
 

ANEXO II  

PERFIS 

PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO ‒ PCCTAE 

 

Perfil Projeto (s) Atividades a serem desempenhada Perfil desejado Produto a ser entregue 
Prazo de 
entrega 

Quantidade 
de vagas 

 
 
 
 
 
 
 

01 - Análise de Dados e BI 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Apoiar as atividades de documentação e estruturação de 

modelos, metodologias e técnicas de administração e análise de 

dados do Ministério da Educação em apoio à execução do 

projeto. 

 
Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação ou Computação ou Informática ou 

Estatistica ou Matemática OU áreas correlatas em 

instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiências em ferramentas e 

técnicas de análise de dados. 

 
Criação de modelos, metodologias e métricas 

em análise de dados de acordo com os 

padrões da STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender. e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
18 meses 

 
2 

 Plataforma Rede Aprender, e      

 Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

     

 
 
 
 
 
 

 
02 - Análise de Requisito 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 

Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 
Apoiar as atividades de levantamento, validação e documentação 

de requisitos de negócio e técnicos em apoio à execução do 

projeto. 

 
Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação ou Computação ou Informática ou 

Estatistica ou Matemática OU áreas correlatas em 

instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiências em análise de requisitos 

para projetos de software; 

Metodologias ágeis e gestão de projetos. 

 

 
Criação e gestão de documentação de 

requisitos do projeto de acordo com os 

padrões da STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprende, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
18 meses 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

03 - Apoio a Condução de 

Times Ágeis 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 

Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 
Atuar como apoio líder técnico e ao Product Owner em equipes 

de desenvolvimento em apoio à execução do projeto. 

 
Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação ou Computação ou Informática ou 

Estatistica ou Matemática OU áreas correlatas em 

instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Certificação Profissional Scrum Master; 

Conhecimentos e experiência em metodologias ágeis e 

gestão de projetos. 

 
Produtos definidos nas metodologias de 

desenvolvimento e de gestão de projetos da 

STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
18 meses 

 
4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 - Apoio ao 

desenvolvimento e 

sustentação de softwares 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 
Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 
Idealizar, desenvolver, implementar, integrar e homologar 

aplicações e sistemas que automatizem e racionalizem os 

processos de trabalho. 

 
Apoiar a sustentação dos sistemas em produção 

promovendo/gerindo as ações corretivas que se façam 

necessárias. 

 
Interagir com as áreas interessadas a fim de compreender a 

estrutura, os requisitos e as operações necessárias para 

desenvolver ou recomendar soluções que permitam o alcance de 

suas metas. 

 
Manter documentação atualizada dos códigos fontes, manuais de 

usuário, sistemas, projetos e outros vinculados à sua área de 

atuação. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação ou Computação ou Informática ou 

Estatistica ou Matemática OU áreas correlatas em 

instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiência em metodologias ágeis e 

gestão de projetos; 

Arquitetura orientada a serviços; 

Programação orientada a objetos; 

Desenvolvimento Java, PHP, Ruby, NET, Python e 

Linguagem SQL. 

 
Produtos definidos nas metodologias de 

desenvolvimento e de gestão de projetos da 

STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
18 meses 

 
2 

  Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

    

 
 
 
 
 

 
05 - Apoio ao 

Gerenciamento da 

Qualidade de Software 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 

Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 
Propor e gerenciar a implementação do processo qualidade e 

teste de sistemas. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação, Computação ou Informática OU área 

correlata em instituição de ensino superior reconhecida 

pelo MEC. 

 
Desejável: 

Experiência em atividades e ferramentas relacionadas a 

qualidade e teste de software 

 
Produtos definidos nas metodologias de 

desenvolvimento e de gestão de projetos da 

STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
18 meses 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
06 - Arquitetura de 

Software 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 
Apoiar na elaboração de parecer ou relatório técnico relacionado 

à arquitetura de software, acompanhamento técnico de projetos, 

iniciativas de tecnologias, ferramentas, metodologias, padrões de 

TI ou comunicação. 

 
Prestar suporte à avaliação e/ou validação de guias operacionais 

de ferramentas, processos ou padrões de TI. 

 
Apoiar a análise, validação e/ou reprodução de cenários, eventos 

ou POCs envolvendo tecnologias, produtos ou ferramentas 

utilizadas pela instituição. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação ou Computação ou Informática ou 

Estatistica ou Matemática OU áreas correlatas em 

instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiência em: 

Arquitetura De Software; 

Desenvolvimento de sistemas em linguagens PHP e Java; 

HTML, CSS, JavaScript (ReactJs ou AngularJs); 

Arquitetura orientada a serviços; Programação orientada 

a objetos; 

Banco de dados e Linguagem SQL; 

GIT; 

Devops e Integração continua; 

Web Services (SOAP e REST); 

Desenvolvimento Ruby, .NET, Python; 

Containers e Cloud-Native; e 

Desenvolvimento de aplicativos Móveis. 

 
Documento técnico contendo o relatório de 

atividades desempenhadas, a cada 30 dias, 

referentes à atuação nos projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
18 meses 

 
2 

 Plataforma Integrada de 
Gestão de Programas. 

Apoiar equipes de desenvolvimento no uso da arquitetura de 
referência e no uso de ferramentas, padrões e definições 

arquiteturais; 

   

  
Apoiar o desenvolvimento e manutenção de arquitetura base; 

   

  
Apoiar equipes de desenvolvimento em procedimentos de 

integração continua; 

   

  Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

   



  
Transformação Digital da 

Educação; 

Planejar, definir, gerenciar, cooperar, monitorar e evoluir 

constantemente as políticas, normas, ferramentas e processos de 

DEVSECOPS e de automação de segurança do ambiente 

gerenciado do MEC, no âmbito dos projetos selecionados, 

mantendo-as documentadas e atualizadas. 

 
Apoiar a automatização de processos e a padronização de 

ambientes, no âmbito dos projetos selecionados. 

 

Apoiar a melhoria continua das práticas de segurança da 

informação nos ambientes gerenciados do MEC. 

 
Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação, Computação ou Informática OU área 

correlata em instituição de ensino superior reconhecida 

pelo MEC. 

 
Desejável: 

Experiência em gestão de ferramentas de segurança da 

informação (on-premises e nuvem) e em metodologias 

ágeis, projeto de DevSecOps, e implantação seguro de 

processo e esteira DevSecOps. 

 
Documento técnico contendo o relatório de 

atividades desempenhadas, a cada 30 dias, 

referentes à atuação nos projetos: 

Transformação Digital da Educação; Acesso 

ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; Plataforma Rede 

Aprender e Plataforma Integrada de Gestão 

de Programas. 

 
18 meses 

 
2 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

  

07 - DevSecOps    

 Sistema de Gestão 
Corporativa do MEC; 

  

 
Plataforma Rede Aprender, e 

  

 Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

  

 
 
 
 
 
 

 
08 - Gerenciamento de 

Bancos de Dados 

 

Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 

Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Apoiar os processos de gerenciamento de bancos de dados, no 

âmbito dos projetos selecionados. 

 
Apoiar a definição e a estruturação dos recursos de bancos de 

dados, no âmbito dos projetos selecionados. 

 
Apoiar o monitoramento e o desempenho, a capacidade e a 

disponibilidade dos SGBDs de forma a detectar e reportar 

eventuais problemas, diagnosticando erros, falhas e não 

conformidades. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação, Computação ou Informática OU área 

correlata em instituição de ensino superior reconhecida 

pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiência em gerenciamento e 

administração de Bancos de dados PostgreSQL e/ou 

Oracle; 

 
Documento técnico contendo o relatório de 

atividades desempenhadas, a cada 30 dias, 

referentes à atuação nos projetos: 

Transformação Digital da Educação; Acesso 

ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; Plataforma Rede 

Aprender e Plataforma Integrada de Gestão 

de Programas. 

 
18 meses 

 
2 

 Plataforma Rede Aprender, e 

 
Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 

Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

 

Análise e confecção de consultas em SGBDs; e 

 
Construção e execução de DDL e Processos ITIL. 

   

 
 
 
 
 
 
 

09 - Gerenciamento de 

Serviços de TIC 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Apoiar os processos de gerenciamento de serviço de TIC, no 

âmbito dos projetos selecionados. Monitorar o desempenho de 

indicadores de ITSM e contribuir com a melhoria continua dos 

processos. 

 
Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação, Computação ou Informática OU área 

correlata em instituição de ensino superior reconhecida 

pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiência em gestão de serviços de 

TIC; ferramentas de ITSM; e em processos ITIL. 

 
Documento técnico contendo o relatório de 

atividades desempenhadas, a cada 30 dias, 

referentes à atuação nos projetos: 

Transformação Digital da Educação; Acesso 

ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; Plataforma Rede 

Aprender e Plataforma Integrada de Gestão 

de Programas. 

 
18 meses 

 
2 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

     

 Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARREIRA DO MAGISTÉRIO FEDERAL 
 

Perfil Projeto Atividades a serem desejada Perfil esejado Produto a ser entregue 
Prazo de 
entrega 

Quantidade 
de vagas 

 
 
 
 
 
 

 
01 - Coordenação Técnica 

de Projeto 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 

(Redesenho dos Processos 

Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Atuar na articulação e nas diretrizes da Gestão de Dados, 

liderando as iniciativas de melhoria e orquestrando a Gestão 

de Dados. 

 
Coordenar as tarefas realizadas pelos colaboradores, 

delegar atividades, motivar e orientar equipe na 

execução das mesmas. 

 
Supervisionar e desempenhar todas as rotinas de apoio à 
equipe. 

 

Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos 

de TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da 

Informação e Comunicação ou Computação ou 

Informática ou Estatistica ou Matemática OU áreas 

correlatas em instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiência em metodologias ágeis 

e gestão de projetos; 

 
Produtos definidos nas metodologias de 

desenvolvimento e de gestão de projetos da 

STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
12 meses 

 

4 

 Plataforma Rede Aprender, e  Conhecimentos em computação em nuvem, arquitetura 
e/ou 
engenharia de software. 

   

 Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

  

Mestrado ou doutorado em Engenharia de Software 

ou áreas correlatas 

   

 
 
 
 
 

 
02 - Scrum Master 

(Condução de Times 

Ágeis) 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 

(Redesenho dos Processos 

Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 
Atuar como líder técnico em equipes de desenvolvimento em 

apoio à execução do projeto. 

 

Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos 

de TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da 

Informação e Comunicação ou Computação ou 

Informática ou Estatistica ou Matemática OU áreas 

correlatas em instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Certificação Profissional Scrum Master; 

 
Conhecimentos e experiência em metodologias ágeis 

e gestão de projetos. 

 
Produtos definidos nas metodologias de 

desenvolvimento e de gestão de projetos da 

STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
12 meses 

 

4 

 Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 Mestrado ou doutorado em Engenharia de Software 

ou áreas correlatas 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
03 - Gerenciamento da 

Qualidade de Software 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 4.0 

(Redesenho dos Processos 

Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 
Propor e gerenciar a implementação do processo qualidade e 

teste de sistemas. 

 
Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos 

de TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da 

Informação e Comunicação, Computação ou 

Informática OU área correlata em instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos em computação em nuvem, 

arquitetura e/ou engenharia de software; 

 
Conhecimento em metodologias e técnicas de 

gestão de qualidade, e 

 
Produtos definidos nas metodologias de 

desenvolvimento e de gestão de projetos da 

STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
12 meses 

 

4 

 
Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 
Experiência em atividades e ferramentas 

relacionadas a qualidade e teste de software 

   

   Mestrado ou doutorado em Engenharia de Software 

ou áreas correlatas 

   

 


