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EDITAL Nº 02/2020 - PROEST/UFAL 

 CADASTRO DE ESTUDANTES PARA TREINAMENTO BÁSICO EM GOOGLE CLOUD 

 

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Instituição de Ensino Superior integrante do Sistema Federal de Ensino, através 

da Pró-Reitoria Estudantil e em parceria com a Google Cloud Brasil, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna 

pública a abertura de edital para Cadastro de estudantes para treinamento básico em Google Cloud. 

 

1. O treinamento de que trata este Edital é destinado a estudantes de graduação presencial da Ufal, dos três campi, 

prioritariamente: 

a) estudantes atendidos pelos programas de assistência estudantil da Ufal; 

b) cotistas 

c) mulheres; 

d) negros, pardos e indígenas; 

e) estudantes LGBTQI+ 

 

2. O treinamento oferecido pela Google Cloud Brasil tem o objetivo de capacitar estudantes para o mercado de trabalho na 

condição de “Analistas de Nuvem nível Jr” ou para realizarem estágio em áreas de TI que possuem sistemas e informações 

em nuvem pública. 

 

3. Serão selecionados, preferencialmente, estudantes que possuam os seguintes conhecimentos: 

a) Inglês básico; 

b) Conceitos básicos de informática; 

c) Conhecimento básico em alguma linguagem de programação (e.g.: Java, Python). 

 

4. As inscrições poderão ser realizadas de 19 a 27 de agosto de 2020, no endereço eletrônico:  

https://forms.gle/oViHTB7VW48rH2SaA 

 

4. Serão oferecidas até 250 vagas para o treinamento de que trata este edital. 

 

5. O treinamento será ofertado num período de 20 dias, com carga horária total de 30 horas, na modalidade EAD, sendo 

dividido em dez módulos, conforme lista a seguir: 

Módulo 1: Então, o que é a nuvem? 

Módulo 2: Comece com uma plataforma sólida  

Módulo 3: Use o Google Cloud para criar seus aplicativos  

Módulo 4: Onde guardo essas coisas?  

Módulo 5: Existe uma API para isso!  

Módulo 6: Você não pode proteger a nuvem, certo?  

Módulo 7: Ajuda à rede  

Módulo 8: Deixe o Google ficar de olho nas coisas  

Módulo 9: Você tem os dados, mas o que está fazendo com eles?  

Módulo 10: Deixe as máquinas fazerem o trabalho 

 

6. As/Os estudantes selecionadas/os deverão realizar um treinamento prévio promovido pela UFAL, em data a ser 

comunicada posteriormente, com conceitos básicos necessários para a realização da capacitação. 

https://forms.gle/oViHTB7VW48rH2SaA


 

7. As/Os estudantes selecionadas/os deverão ter acesso a computador com internet, de acordo com os requisitos mínimos: 

a) internet com velocidade mínima de 10 mbps; 

b) navegador Google Chrome instalado; 

c) 4gb de memória ram. 

 

8. Compete exclusivamente ao/à  estudante se certificar de que cumpre os requisitos estabelecidos neste edital, bem como 

a responsabilidade pelas informações prestadas. 

 

9. Todas as informações do processo seletivo de que trata este edital serão publicizadas no endereço eletrônico: 

https://editais.ufal.br/assistencia-estudantil 

 

 

Maceió, 19 de agosto de 2020 

 

Alexandre Lima Marques da Silva 

Pró-Reitor Estudantil 


