
 
 

EDITAL LAVID No 01/2015 – SELEÇÃO DE BOLSISTAS NÚCLEO LAVID 01/2014 
PROJETO DE VIDEOCOLABORAÇÃO UHD – RNP 

  

O NPE/LAVID - Núcleo de Pesquisa e Extensão em Aplicações de Vídeo Digital - LAVID, 
através do presente edital de convocação, torna pública a chamada de seleção para 
bolsistas no Projeto “Evolução de plataformas de videocolaboração 4K”, sob coordenação 
dos professores Guido Lemos e Lincoln David. 

Nessa chamada, serão ofertadas 9 vagas para bolsistas. 

O objetivo geral desse projeto é o desenvolvimento de um serviço baseado em software para 
prover videoconferências UHD ponto-a-ponto e multi-ponto. Nessa solução, componentes 
Terminais e MCUs com suporte a UHD serão desenvolvidos com base no Fogo Player, e 
melhorias no processo de controle e sinalização do H.323 também serão analisados. O 
protótipo gerado pelo projeto será validado com instituições usuárias da RNP. Um objetivo 
secundário do projeto é promover a integração entre Fogo Player e Ultra Grid. 

Esta seleção destina-se, mas não é restrita, a pesquisadores formados, ou alunos 
regularmente matriculados nos cursos de graduação (Ciência da Computação, Redes de 
Computadores, Engenharia de Computação, Sistemas de Informação, e áreas afins) ou pós-
graduação (pós-graduação em Informática ou áreas afins) das Instituições Federais de 
Ensino Superior da Paraíba.  

É importante mencionar que todos os candidatos deverão ter, pelo menos, 20 horas 
disponíveis para se dedicar as atividades do projeto.  

Os perfis e requisitos específicos para cada uma das vagas pleiteadas são apresentados na 
Tabela 1. 

Tabela 1. Perfis e requisitos exigidos para cada uma das vagas ofertadas. 

PERFIL NÚMERO 
DE 
VAGAS 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS: 

01 – Estagiário 06  Graduando em Ciências da Computação, 
Informática ou áreas afins; 

 Conhecimentos de programação orientada a 
objetos; 

 Conhecimento em programação em protocolos 
e/ou redes de computadores; 

 Desejável conhecimento em C++, sistemas 
multimídia e sistemas distribuídos. 

02– Assistente 03  Graduado em Ciências da Computação, 
Informática ou áreas afins; 

 Desejável, mas não obrigatório, ser aluno de 
mestrado ou doutorado; 

 Experiência em desenvolvimento de sistemas 
distribuídos; 

 Desejável experiência em sistemas multimídia. 

 



Interessados em se inscrever no processo seletivo deve enviar e-mail com cópia do Currículo 
Lattes para lincoln@lavid.ufpb.br com o seguinte assunto: SELECAO LAVID 
VIDEOCOLABORACAO - PERFIL XX, onde XX é o número do perfil que você está se 
candidatando. As inscrições estão abertas até o dia 25 de janeiro de 2015. 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

O processo seletivo será dividido em duas fases e a avaliação se dará pelos coordenadores 
do projeto e pesquisadores do NPE/LAVID. Na primeira fase os currículos dos candidatos 
serão analisados e na segunda etapa será realizada uma fase de entrevistas e avaliação. 
Após a seleção, a lista com os candidatos aprovados será divulgada na página do LAVID 
(www.lavid.ufpb.br). 

Fase 1 - Análise de Currículo: 26 de janeiro de 2015 

Fase 2 - Período de Entrevistas e Avaliação: início em 27 de janeiro de 2015. 

 

Professor Lincoln David Nery e Silva 
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