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PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
 

ANALISTA DE MICROINFORMÁTICA II  
 

Os interessados deverão cadastrar o currículo através do www.idg.org.br no link 
“Trabalhe Conosco” localizado na página inicial do site. Ou enviar o currículo para o e-

mail trabalheconosco@museudoamanhã.org.br com o nome da vaga no campo do 
assunto. 

 
  
O Museu do Amanhã é um museu de ciências onde visitantes são convidados a 
examinar o passado, conhecer as transformações atuais e imaginar cenários possíveis 
para os próximos 50 anos, por meio de ambientes audiovisuais imersivos, instalações 
interativas e jogos. O Museu contará com Educativo, um Laboratório de Atividades do 
Amanhã para aceleração de ideias e o Observatório do Amanhã, que monitora 
tendências. Estamos em construção no Píer Mauá, região portuária do Rio de Janeiro, 
um dos principais projetos de revitalização urbana da cidade do Rio de Janeiro. 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO    
 
Função que presta suporte técnico presencial ou por telefone ao usuário, resolvendo 
problemas relativos ao funcionamento dos computadores, notebooks, tablets e 
smartphones de uma empresa. 

 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DA FUNÇÃO 

 Atuar com instalação, configuração e suporte.  

 Atuar como membro da equipe de suporte Microsoft nível 2. 

  Dar suporte aos ambientes da suíte Microsoft (exceto SQL Server).  

 Fazer administração de ambientes com AD, DNS, DHCP, RRAS, WSUS e file/print 
server, sistema de e-mail com Google Apps, acesso remoto via TS e suporte a 
aplicações web.  

 Atuar no gerenciamento de antivírus por consoles administrativas e distribuição 
remota ou localmente;  
 

PRÉ-REQUISITOS 
 
Formação: Superior Completo ou Cursando em Informática ou áreas afins; 
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Experiência: Experiência em suporte de infraestrutura ou microinformática, em 
empresas com processos baseados em ITIL e em administração de ambientes Microsoft, 
incluindo atividades de instalação, configuração e suporte nas versões cliente e servidor. 
Experiência em administração de discos de diferentes tecnologias, aplicação de patches 
e administração de usuários. 

 

 
 
Conhecimentos e Habilidades: Facilidade de atendimento ao usuário final, boa 
comunicação verbal e escrita; Manutenção de Hardware; Manutenção de impressoras; 
instalação de Sistemas operacionais, antivírus, aplicativos; Desejáveis conhecimentos 
básicos (nível sistêmico) de soluções de Storage e SAN; Conhecimentos em ITIL com 
gestão de incidentes e mudanças. Conhecimentos sobre os conceitos de processos, 
permissionamento de arquivos e diretórios, indicadores de consumo de CPU e memória 
(fluência na utilização desses conceitos nas atividades de administração de servidores 
Windows). Conhecimentos em soluções de virtualização VMWare e Hyper-v. 
Conhecimentos básicos em alguma solução de AntiSpam, ISA/TMG. Conhecimentos em 
uma solução de backup. Ter inglês técnico para leitura (capacidade de entendimento de 
textos técnicos para auto aprendizado e para interpretação de instruções técnicas para 
atuação sem erros de execução, com apoio de profissional de banda superior; 
conhecimentos em SO Linux, Windows, MAC OS, Android, iOS; 
 

Desejável: Certificações MCTS ou MCSA. 

 

 

 

 
* Fica reservado ao IDG (Instituto de Desenvolvimento e Gestão) o direito de confirmar ou não a 
realização destas contratações, de acordo com sua necessidade ou conveniência.  


