VAGAS - TI
Olá,
Seguem as descrições das vagas em aberto para o nosso setor de Tecnologia da Informação!
Caso tenha interesse em alguma
giovanna.damasceno@netlex.com.br.

delas,

favor

enviar

seu

currículo

para

Se conhecer alguém que tenha o perfil para alguma das vagas, compartilhe!

1

ANALISTA DESENVOLVEDOR WEB PLENO/SENIOR

1.1
•
•
•
•

Atividades a serem desenvolvidas:
Desenvolver integrações com sistemas CRM, ERP e Gestão de Suprimentos e Processos
de terceiros
Desenvolver testes unitários
Realizar análise e modelagem de banco de dados
Efetuar manutenção corretiva e otimização

1.2

Requisitos necessários:
• Experiência de 2 anos em Desenvolvimento Web
• Experiência em HTML, Javascript, PHP e SQL
• Inglês avançado

1.3

Diferencial:
• Experiência com integração com sistemas CRM, ERP e outros
• Conhecimentos em AngularJS e Laravel
• Experiência em MySQL ou SQL Server

1.4

2

Faixa Salarial: R$4.100,00 a R$5.900,00

ANALISTA DESENVOLVEDOR C# PLENO

2.1
•
•
•

Atividades a serem desenvolvidas:
Planejar e desenvolver novas funcionalidades nos sistemas
Efetuar manutenção corretiva
Efetuar refatoração de códigos antigos
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2.2
•
•
•
•
•

2.3

Diferencial:
• Experiência em aplicações para MS Office (VSTO)
• Experiência em C++

2.4
3

Requisitos necessários:
Experiência no desenvolvimento de aplicações na plataforma .NET
Domínio em .NET C# (WPF e/ou Windows Forms)
Experiência com sistemas de controle de versões como o Git
Ensino Superior completo
Inglês intermediário

Faixa Salarial: R$2.600,00 a R$4.500,00
ANALISTA DE DEVOPS PLENO

3.1

Experiência prévia: 3 anos

3.2

•

Atividades a serem desenvolvidas:
Executar manutenção e monitoramento dos servidores de produção, banco de dados e
integração contínua
Estabelecer processos e rotinas de otimização do uso e custo dos recursos de
infraestrutura cloud
Manter e melhorar a automação do processo de deploy nos diversos ambientes
Desenvolver e manter planos de recuperação de catástrofes e monitoramento
Trabalhar com Continuous Integration (CI) e Continuous Deployment (CD), dando
suporte a área de desenvolvimento
Atuar com provisionamento de ambientes virtuais

•
•
•
•
•
•

Requisitos necessários:
Domínio em servidores Linux
Conhecimentos em redes e segurança
Experiência em Cloud Computing
Experiência em integração contínua
Experiência com sistemas de controle de versões
Inglês avançado

•
•
•
•
•

3.3

3.4
•
•
•
•
•

Diferencial:
Conhecimento das principais tecnologias AWS (EC2, S3, IAM, CloudWatch,
CloudFormation e outros)
Conhecimento de estratégias de redução de custos na AWS
Experiência em técnicas de implementação de estratégias de backup e verificação de
integridade dos mesmos
Experiência em configuração e manipulação de servidores de aplicação web
Conhecimento em servidores Windows
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•

3.5
4

Experiência com a tecnologia Docker
Faixa Salarial: R$3.300,00 a R$5.100,00

ANALISTA DE TESTES PLENO

4.1

Carga horária: 40 horas semanais

4.2
•
•
•
•

Atividades a serem desenvolvidas:
Criar cenários de testes
Criar e detalhar os casos de testes manuais e automatizados
Elaborar, atualizar e validar as documentações do sistema
Executar, analisar os resultados e emitir relatórios dos testes

•
•
•
•
•

Requisitos necessários:
Experiência de 2 anos na área
Experiência com execução de testes manuais e automatizados
Experiência em PHP, JavaScript e SQL
Experiência com sistemas de controle de versão como Git
Inglês intermediário

4.3

4.4

4.5

Diferencial:
• Experiência em C++ e ou C#
• Experiência com ferramentas de automação de testes e bug tracking
Faixa Salarial: R$3.000,00 a R$5.000,00
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