
Prefeitura Municipal de Niterói

Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói

Vaga: Assessor de Programação e Dados do Departamento de Tecnologia da
Informação – Subsecretaria de Gestão e Modernização Fazendária

Horário: 40 horas semanais

● Secretaria de Fazenda de Niterói

A Secretaria da Fazenda de Niterói é 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.

● Departamento 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.

Objetivo do Cargo

O Assessor atuará como especialista no desenvolvimento e implementação de políticas,
projetos, processos e rotinas relacionadas à conectividade, segurança da informação,
infraestrutura de TI, desenvolvimento de sistemas; computação em nuvem, gestão e
fiscalização de contratos de TICs, adequação do órgão às regras da Lei Geral de
Proteção de Dados, definição de metas e indicadores de desempenho relacionados à
política de TICs e demais atividades de gestão relacionadas à política TICs municipal.

Principais Responsabilidades / Atribuições do Cargo

● Prospecção de tecnologias;
● Avaliação de tecnologias;
● Disseminação de tecnologias;
● Aplicação (Absorção) de tecnologias;
● Monitoramento/gestão de tecnologias;
● Redução de incidentes e paradas;



● Melhor utilização dos recursos de TIC;
● Comprometimentos e cumprimento dos prazos estipulados;
● Manutenção e desenvolvimento de sistemas.

Requisitos necessários

● Formação superior completa em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, Engenharia de Software ou afins;

● Experiência na gestão da área de Tecnologia da Informação (3 anos

no mínimo);

● Modelagem de dados;

● Análise de requisitos;

● Desejável conhecimento de metodologias ágeis e de projetos -

SCRUM - PMI - COBIT – ITIL;

● Linguagens: PHP, Java;

● Banco de Dados: SQL – PostGresql;

● Experiência  no gerenciamento de projetos e contratos de TIC.
● Desejável experiência na elaboração de Estudos Técnicos

Preliminares e na avaliação de PoC (Proof of Concept).

INTERESSADOS(AS) DEVERÃO ENVIAR O CURRÍCULO ATÉ 02/01/2023 PARA O E-MAIL
cargosdeti@fazenda.niteroi.rj.gov.br

INSERIR NO ASSUNTO: Vaga Analista de Desenvolvimento de TIC – SMF

Serão convidados para a entrevista somente os (as) candidatos(as) que atendam aos
requisitos acima descritos. Agradecemos desde já o seu interesse.

Valorizamos a diversidade no ambiente de trabalho e encorajamos a candidatura de
mulheres, negros e pessoas de todas as culturas, origens e experiências.

mailto:cargosdeti@fazenda.niteroi.rj.gov.br

