CONSTRUINDO A INTERNET DAS COISAS ...
PARA CONECTAR AMBIENTES, DISPOSITIVOS E PESSOAS.

VAGA DE ESTÁGIO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Convidamos pessoas com iniciativa, vontade de aprender, e de crescer junto com a
empresa, a trabalhar na nossa área de pesquisa e desenvolvimento.
Buscamos pessoas criativas e com habilidades de trabalho em equipe.

Atividades
●
●
●
●
●
●

Auxiliar na implementação de novas funcionalidades para a plataforma;
Realizar melhorias em funcionalidades existentes na plataforma;
Testar o software e descrever bugs para a equipe de desenvolvimento;
Corrigir problemas reportados na plataforma;
Pesquisar e estudar novas tecnologias, ferramentas e plataformas;
Elaborar manuais, tutoriais e documentações técnicas.

Requisitos
● Estar cursando a graduação em Ciências da Computação, Sistemas de
Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ou correlatos;
● Experiência de 2 anos em uma linguagem de programação;
● Domínio de estruturas lógicas e sintaxe básica de programação;
● Noções de orientação a objeto e bancos de dados.

Será considerado um diferencial
●
●
●
●

Formação prévia ou curso técnico na área de Programação
Conhecimentos intermediários a avançado em HTML/CSS/JavaScript
Conhecimento em Java para sistemas Web
Ter participado de um time de software com metodologia Ágil (scrum e
similares), testes de software e controle de versões
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INFORMAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
Oferta de Trabalho
Regime de Contrato: Estágio
Carga Horária: 20 a 30 horas por semana (conforme disponibilidade)
Valor: R$850(20h) + Vale Alimentação + Auxílio Transporte;
Ou conforme nível de experiência e carga horária a negociar
Oportunidade de crescimento conforme conhecimentos adquiridos e
evolução do desempenho técnico na empresa
Ambiente de trabalho agradável, e com aprendizado contínuo
Equipe de altíssimo nível técnico e ótimo relacionamento pessoal.

Horário de Trabalho & Local
Horário Comercial de Segunda à Sexta
(ou com flexibilidade entre as 08h e 20h, a combinar)
Trindade – Florianópolis – SC

Acha que você é a pessoa ideal para essa vaga?

lucas@sensorweb.com.br
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