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Gordionet do Brasil com posicionamento e habilidades em Transformação Digital, Integração de Infraestrutura, 

Plataformas e Serviços TIC TLC, OnPremises - Cloud, Terceirização Profissional, 

pesquisa por atividade de trabalho com modularidade mensais, para um dos nossos principais clientes TIC TLC, a 

seguinte figura profissional: 

 
Cyber Security Consultant 

 

Habilidades básicas 

• Disponibilidade e aptidão testada para o trabalho em equipa 

• Experiência de trabalho em organizações complexas gerindo implementação e manutenção do tipo de 

aplicações no âmbito do concurso 

• Excelente conhecimento de produtos de Office Automation, tanto como integração de ferramentas de 

produtividade individual com outros sistemas corporativos. Em particular, refere-se à capacidade de uso 

efetivo do Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint e Microsoft Project em todas as versões 

atualmente em uso 

• Excelente conhecimento do Atlassian Tools como usuário avançado 

 

Requerimentos mínimos 

• Mestrado em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) 

• Experiência de trabalho mínima de 4 anos 

• Experiência mínima de 2 anos na função 

• Pelo menos 2 idiomas falando e escrevendo: língua materna do referente do projeto contratado e inglês no 

nível intermediário 

 

Requisitos 

• Profundo conhecimento de tópicos, regulamentos e normas de Cibersegurança 

• Independência nas tarefas atribuídas, trabalhar eficientemente com outras equipes, participar ativamente 

de reuniões para coletar informações 

• Experiência em atividades de PMO 

• Expertise na entrega de atividades em Cibersegurança nas mais importantes empresas de Energia e/ou 

TLC e/ou TI/OT/IoT 

• Conhecimento de engenharia de rede e segurança de rede para execução das atividades do projeto 

• Experiência em Segurança da Informação, Cibersegurança, Auditoria de TI, Processos de Compliance 

• Conhecimento das metodologias de Configuration Management, Issue Management, Change Request 

Management e Claim Management 

• Conhecimento de ferramentas para gestão do conhecimento, gestão de documentos, gestão de 

configuração de projetos, mudanças de projetos e gestão de questões 

• Capacidade de executar atividades de projeto de desenvolvimento de Cibersegurança por meio da 

personalização de plataformas de software 

• Contribuir ativamente para realizar análises de impacto em aplicativos e soluções para atender a 

regulamentações e leis 

• Uma das seguintes certificações: 

- EC-Certified Ethical Hacker (CEH) 

- EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) 

- Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 

- ISACA Certified Information Security Manager (CISM) 

 

Responsabilidades 

• Realizar os Risk Assessment, Risk Treatment, Mitigation Plan, de acordo com as atividades de análise de 

impacto nos negócios e em colaboração com o gerente de desenvolvimento 
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• Realize os planos necessários para cumprir as evidências de hacking ético, auditoria, escaneamento de 

código estático e dinâmico, de acordo com as linhas de desenvolvimento 

• Projetar soluções de casos de uso específicos no projeto/aplicativo/soluções em que está envolvido 

• Realização de documentação relacionada a conformidades de Cibersegurança, por exemplo NIS, ISO 

27001, etc. 

 

 

O trabalho será realizado no modo Smart Working.  

O tipo de contrato será PJ por um período inicial de 12 meses aos quais serão adicionados mais 12 meses. 

 

Caso o perfil profissional cumpra as especificações, responda ao seguinte anúncio ou envie um email com CV 

para alessandralima@gordionet.com.br . 
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