
 

 

 

A POATEK INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
05.077.291/0001-30, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 978, 10º andar, Bairro Higienópolis, Porto 
Alegre/RS, CEP 90550-141 (Poatek) – A TELUS International Company,  torna público o presente edital, 
que promove para seleção de estudantes do Programa de Pós-Graduação em Computação do Instituto 
de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para estágio não-obrigatório no 
seu programa "Poatek Experience".  

1. Disposições Gerais 

O presente edital tem por objetivo a seleção de até 03 (três) estudantes do Programa de Pós-
Graduação em Computação do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) para realização de estágio não-obrigatório, no formato presencial, na sede da Poatek em 
Porto Alegre/RS - Programa "Poatek Experience" -. O programa visa oferecer aos estudantes da pós-
graduação uma experiência no mercado de trabalho da área da tecnologia. Essa experiência poderá 
oportunizar aprendizado de métodos e práticas, bem como propiciar vivência e interação com 
cenários e casos reais. 

 

2. Condições de Participação  
I. Estar regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em Computação do Instituto 

de Informática da UFRGS, no mestrado ou doutorado, durante a sua inscrição e no período do 
estágio não-obrigatório. 

II. Dispor de 20 (vinte) horas semanais para a jornada de atividade em estágio, realizada em 
caráter presencial na unidade de Porto Alegre da Poatek, Rua Dom Pedro II, nº 978, Porto 
Alegre - RS. 

III. Obter a concordância do professor orientador, credenciado ao Programa de Pós-Graduação 
em Computação do Instituto de Informática da UFRGS, apresentando-a por escrito na forma 
de carta de recomendação, conforme modelo do Anexo III deste edital.  

 

3. Vagas e Atividades 

3.1. Serão ofertadas até 03 (três) vagas no Programa de Estágio de Pós-Graduação Poatek 
Experience, para alunos do Programa de Pós-Graduação em Computação do Instituto de 
Informática da UFRGS. As bolsas serão ofertadas aos alunos que cumprirem os requisitos 
especificados no item 2 (Condições de Participação).  

3.2. O estudante selecionado realizará as suas atividades a fim de: 

i. Desenvolver, em ambiente de uma empresa de consultoria em Data Science, soluções em 
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e soluções para problemas reais da sociedade. 
Abaixo, alguns exemplos de áreas em que os projetos da Poatek são desenvolvidos: 

• Aplicações e Tecnologias trabalhadas na área de Ciência de Dados: 
Visão Computacional: detecção de objetos e segmentação de imagens verificação de 
autenticidade de documentos; detecção de informações sensíveis em arquivos de 
imagem (texto e pixel); análise de dados de imagem de satélite. 
Processamento de Linguagem Neural: reconhecimento de entidades; classificação de 
texto; análise de sentimentos; privacidade de dados sensíveis; sumarização de textos. 



 

 

• Aplicações e Tecnologias trabalhadas na área de Engenharia de Dados: 
Big Data: criação e otimização de pipelines de dados; orquestração de tarefas e 
processos; processamento distribuído de dados; Data Warehousing & Data Lakes: 
criação de arquiteturas customizadas para clientes e melhora de performance em 
ingestão de dados. 
Data Visualization: criação de Dashboards customizados; Data Mining & Extraction. 
MLOps: automatização de processos dentro do ciclo de vida de ML, como coleta de 
dados, transformação, treinamento, validação e monitoramento de modelos 
construídos. 

ii. Elaborar um relatório ou artigo científico no final do período de estágio, a fim de 
compartilhar com a comunidade acadêmica as atividades desenvolvidas. 

iii. Ministrar uma palestra, denominada Knowledge Transfer, para os funcionários da Poatek, 
compartilhando conhecimento sobre algum tema do interesse do aluno.  

 

4. Bolsa e Período de Estágio 

4.1. O concessor da bolsa de estágio será a empresa Poatek, sendo os valores descritos na Tabela 
abaixo:  

Escolaridade Carga Horária Bolsa de estágio Vale-Transporte 
Pós-Graduação 20 horas/semana R$ 3.100,00  R$ 200,00 

 

4.2. O estágio terá duração de 14 semanas com carga horária de 20 horas semanais. 

5. Inscrição  

5.1. Para inscrição no processo seletivo é necessário o preenchimento do formulário disponível no site 
poatek.com/academy/poatek-experience/ . 

5.2. Em até 48h úteis após a realização da inscrição pelo site, o candidato receberá um e-mail 
solicitando os documentos abaixo: 

I. Atestado de Matrícula; 
II. Carta de Apresentação (conforme Anexo IV); 
III. Carta de Recomendação (conforme Anexo III);  
IV. Histórico Escolar;  
V. Currículo Lattes atualizado. 

5.3. Os documentos citados no item 5.2. devem ser enviados de acordo com o descrito abaixo: 

I. Atestado de Matrícula, Histórico Escolar, Carta de Apresentação e Currículo Lattes: deve ser enviado 
como arquivo pdf em resposta ao e-mail solicitando os documentos. O candidato deve aguardar o 
contato com a solicitação dos mesmos.  

II. Carta de Recomendação: o professor orientador (e demais pessoas, se for o caso), devem enviar a 
carta de recomendação exclusivamente para o e-mail experience@poatek.com com o assunto “CARTA 
DE RECOMENDAÇÃO – NOME DO CANDIDATO“ após o contato inicial com o candidato.  



 

 

5.3. Os candidatos que não preencherem corretamente o formulário de inscrição e que não enviarem 
a documentação por e-mail quando solicitado terão sua inscrição indeferida. 

5.4. As inscrições seguirão os prazos estipulados no cronograma constante no Item 8. deste edital.  

6. Seleção e Critérios de Avaliação  

6.1. A seleção dos estudantes será realizada por comissão composta por representantes da empresa 
Poatek, que serão os responsáveis pela condução do presente edital.  

6.2. O processo seletivo será dividido em duas etapas, cada uma das quais sendo pontuada conforme 
os critérios expostos neste edital e em seus Anexos, sendo a primeira composta pela análise dos 
documentos encaminhados pelo candidato e a segunda composta por duas entrevistas individuais. 

6.3. Os critérios de avaliação da primeira etapa, de caráter classificatório e eliminatório, obedecerão 
aos percentuais descritos no Anexo I, que serão:  

a) Área de Atuação: a área em que o aluno está desenvolvendo a sua dissertação ou tese ter relação 
com os projetos/pesquisas disponibilizadas pela Poatek; 

b) Carta de Recomendação de Professores; 

c) Percentual de Conclusão dos Créditos Obrigatórios do Programa de Pós-graduação; 

d) Carta de Apresentação; 

e) Histórico Escolar; 

f) Currículo. 

6.4. Serão selecionados até 12 (doze) candidatos para a etapa de entrevistas individuais, com base na 
classificação decrescente das notas obtidas na primeira etapa, cujos critérios de avaliação e 
percentuais de atribuição se encontram no Anexo I.  

6.5. A segunda etapa, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá em duas entrevistas: uma 
presencial e uma online. A entrevista individual presencial será realizada na sede de Porto Alegre da 
Poatek (Rua Dom Pedro II, 978 – 10º andar), que terá o objetivo de avaliar os perfis de aptidões dos 
estudantes mais adequados para o desenvolvimento do período de estágio. Além da entrevista 
individual presencial, que será conduzida pelo time técnico, será realizada uma entrevista individual 
online com o Technology Director da Poatek.  

 

6.6. Os critérios de avaliação da segunda etapa serão, nos termos do Anexo II: 

a) Alinhamento Cultural com a empresa; 

b) Avaliação Técnica; 

c) Proficiência em inglês (será avaliada durante a entrevista individual presencial, nos termos do Anexo 
II). 

 

6.7. A nota final do candidato, conferida após a realização das duas etapas de seleção, será atribuída 
da seguinte forma: 



 

 

a) 25% correspondentes à nota da primeira etapa de seleção; 

b) 50% correspondentes à nota da entrevista individual presencial, aqui incluída a avaliação da 
proficiência em inglês, procedida nos termos do Anexo II); 

c) 25% correspondentes à nota da entrevista individual online. 

 

6.8. Serão classificados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,00 (sete), 
equivalente a 70% da pontuação indicada no Item 6.7., sendo possível a seleção de até 03 (três 
alunos), de acordo com a escolha da Poatek em oferecer as 03 (três) vagas ou não.  

6.9. As entrevistas serão realizadas conforme o cronograma do processo seletivo apresentado no Item 
8.  

6.10. O estudante que não comparecer pontualmente no dia e hora agendados para a entrevista será 
considerado desistente.  

6.11. O dia da entrevista será informado para os candidatos classificados para a segunda etapa através 
de contato por e-mail, conforme cronograma constante no item 8. deste edital.  

6.12. É de inteira responsabilidade do estudante informar, no formulário de inscrição, o seu telefone 
e e-mail para contato, sendo desclassificados aqueles que não responderem ao contato em tempo 
hábil para a realização da etapa do programa que depender do referido contato.  

7. Resultados da seleção 

7.1. A homologação dos inscritos e o resultado final serão comunicados via e-mail para os mesmos, 
conforme o cronograma constante no item 8. deste edital. 

7.2. Após a segunda etapa de seleção, serão classificados até 03 (três) candidatos que obtiverem nota 
final igual ou superior a 7,00 (sete).  

7.2.1. Os critérios de desempate serão considerados de acordo com o especificado abaixo: 

i. Primeira fase: será considerada como critério de desempate a maior nota de carta de apresentação, 
seguido da maior nota da carta de recomendação do professor orientador. 

ii. Segunda fase: será considerado como critério de desempate a maior nota da entrevista técnica e 
cultural.  

7.3. Os estudantes que não forem selecionados na primeira chamada deste edital, mas que tenham 
obtido nota suficiente para classificação para a etapa de entrevista, comporão cadastro de reserva e 
poderão ser convocados em caso de desistência dos selecionados antes do início do período de 
estágio, conforme cronograma no item 8. deste edital.  

 

8. Cronograma  

Atividade Data Local 
Lançamento do Edital 07/03/2023 poatek.com/academy/poatek-

experience/ 
Período de Inscrições 07/03/2023 - 02/04/2023 poatek.com/academy/poatek-

experience/ 



 

 

Divulgação dos Selecionados 
da Primeira Etapa 

05/04/2023 Via e-mail 

Período de Entrevistas 11/04/2023 - 19/04/2023 Poatek – POA/RS 
Divulgação dos Selecionados 25/04/2023 Via e-mail 

 
Início do Programa 22/05/2023 Poatek – POA/RS 
Final do Programa  22/08/2023 Poatek – POA/RS 

 

 

9. Obrigações dos candidatos selecionados  

9.1. Realizar a carga horária do estágio não-obrigatório presencialmente no escritório de Porto Alegre 
da Poatek.  

9.2. Realizar as atividades atribuídas aos selecionados no processo seletivo, cumprindo com as normas 
da empresa. 

9.3. Responder a avaliações sobre a qualidade do programa de estágio não-obrigatório ao longo do 
programa.  

9.4. Caso os termos não sejam cumpridos, fica a critério da Poatek encerrar o período de estágio não-
obrigatório com o candidato. 

 

10. Disposições Gerais 

10.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as instruções, comunicações e 
avisos do processo seletivo.  

10.2. O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas, e caso não sejam 
verdadeiras, fica sujeito a desclassificação do processo seletivo.  

10.3. A Poatek poderá suspender e/ou cancelar o presente processo seletivo a qualquer tempo, a 
seu exclusivo critério, bastando para tal que dê publicidade dessa decisão. 

10.4. A realização do estágio não gera qualquer espécie de vínculo empregatício entre o estudante e 
a Poatek ou com qualquer outra das partes envolvidas no programa. 
 
10.5. Do resultado não caberá nenhuma espécie de recurso, sendo a decisão da Comissão de Seleção 
da Poatek soberana quanto os selecionados. 

 

Porto Alegre, 07 de março de 2023. 

  



 

 

ANEXO I 

Critérios de Avaliação da Primeira Etapa 

Tópico  Descrição Pontuação 
 
 
 
Carta de Apresentação 

Carta de apresentação 
apresentada nos moldes do 
Anexo IV. Serão avaliadas 
experiências anteriores do 
aluno e a motivação para 

realização do programa de 
estágio. 

 
 

25% 

 
 
 
Cartas de Recomendação 

Cartas de Recomendação do 
aluno redigidas pelo seu 

professor orientador, 
podendo, também, haver 

cartas de outros professores 
e/ou profissionais. A carta do 

orientador é obrigatória, 
sendo as demais opcionais.  

 
 
 

20% 

 
 
Área de Atuação 

Área em que o candidato está 
realizando o seu mestrado ou 

doutorado e de que forma 
essa área está vinculada com o 
projeto que irá desenvolver na 

Poatek. 

 
 

15% 

 
Histórico Escolar 

Disciplinas realizadas e como 
elas se relacionam com o que 

será desenvolvido no 
programa de estágio. 

 
10% 

 
 
 
Percentual de Conclusão de 
Créditos Obrigatórios 

% de Créditos obrigatórios do 
Programa de Pós-Graduação 

que já foram realizados, sendo 
que o candidato que concluiu 
todos os créditos obrigatórios 
receberá a pontuação máxima 

para esse item.  

 
 
 

15% 

 
Currículo 

Serão avaliadas quais 
atividades já foram ou estão 

sendo realizadas pelo 
candidato além da sua tese. 

 
15% 

 

  



 

 

ANEXO II 

Critérios de Avaliação da Segunda Etapa 

Tópico  Item Pontuação 
Alinhamento Cultural  De que forma os objetivos e 

conduta do candidato se 
alinham com a cultura da 

empresa. 

25% 

Avaliação Técnica Avaliação dos objetivos do 
candidato com o programa de 
estágio e das suas capacidades 

técnicas apresentadas no 
currículo. 

50% 

 
Proficiência em inglês 

Capacidade do candidato em 
se comunicar em inglês 

durante a entrevista. 

 
25% 

 

  



 

 

ANEXO III  

Modelo de Carta de Recomendação 

 

[Local], [Dia] de [Mês] de [Ano] 

  

[Nome do profissional que fará a recomendação] 

[Cargo do profissional] 

  

À Poatek, 

  

Eu escrevo esta carta para recomendar [nome do candidato] para o Programa de Estágio "Poatek 
Experience".  

 

[Primeiro parágrafo: mencione como você conheceu a pessoa que você pretende recomendar e diga 
qual a sua relação com este indivíduo (ex-chefe, por exemplo).] 

  

[Segundo parágrafo: descreva os pontos positivos e as conquistas que esta pessoa demonstrou 
enquanto vocês trabalharam juntos.] 

  

[Terceiro parágrafo: fale como você acredita que, em virtude do que foi exposto anteriormente, você 
acredita que essa pessoa pode fazer um bom trabalho no futuro.] 

  

Caso você deseje entrar em contato, por favor ligue para o telefone (DDD) xxxx-xxxx ou mande uma 
mensagem para [e-mail do profissional]. 

  

Atenciosamente, 

  

[Nome Completo do Profissional] 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

Modelo de Carta de Apresentação  

 

[Local], [Dia] de [Mês] de [Ano] 

  

[Nome do candidato] 

[Se mestrando ou doutorando e a área de pesquisa] 

 

À Comissão de Seleção do Programa de Estágio Poatek Experience. 

 

[INTRODUÇÃO: apresentação inicial e explicação de como encontrou a vaga. O que levou a escolher 
a linha de pesquisa da sua tese/dissertação.] 

 

[DESENVOLVIMENTO: experiências profissionais e acadêmicas, começando pela mais recente e de 
que forma essas experiências se relacionam com o Programa de Estágio.] 

 

[DESENVOLVIMENTO, continuação: expectativas profissionais, habilidades e competências que 
acredite que sejam pertinentes para o processo seletivo.] 

 

[CONCLUSÃO: motivação para a vaga e finalização da carta de apresentação.] 

 


