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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: 

 
Líder de Equipe - Especialista em Tecnologia 

 (Códigos de Critérios Técnicos de Filtragem TL-G-TOP; TL-G-ACT; TL-G-REM; TL-G-SCA-ST) 

 
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 ou diploma universitário em STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) ou na área 

de Economia 

• Pelo menos 6 anos de experiência de trabalho no setor de TI 

• Alternativamente, conclusão do ensino médio e 9 anos de experiência de trabalho em empresas de TI 

• Experiência mínima na função: 24 meses, dentro dos escopos funcionais (conforme o escopo funcional 

está descrito nos Critérios Técnicos de Filtragem) 

• Pelo menos 2 anos de experiência em produtos, tecnologias e linguagens relativas às atividades a serem 

realizadas em relação ao campo de aplicação específico: 

- Java EE 

- Microsserviços 

• Pelo menos 2 anos de experiência em projetos de utilidade ou telecomunicações no setor de TI (projetos 

de pelo menos 600 homens/dia para cada projeto) 

• Capacidade de se comunicar fluentemente em inglês e português escrito e falado 

 

Requisitos 

• Capacidade de gerenciar grupos de trabalho 

• Alto nível de conhecimento das diversas plataformas e arquiteturas de software e hardware envolvidas nos 

projetos em que são criados componentes de arquitetura distribuída e multiplataforma 

• Domínio de análise de aplicativos, design e testes funcionais/técnicas de inspeção 

• Domínio das técnicas de gerenciamento de projetos 

 

Responsabilidades 

• Fornece a equipe de recursos adequada para as atividades estabelecidas 

• Define e gerencia o plano de atividades da equipe e fornece as diretrizes gerais para obter os resultados 

desejados em termos de solução e compromissos assumidos de acordo com o gerente de atividades do 

contratado 

• Comunica-se entre os gerentes de atividades e fornece suporte na avaliação do tamanho, complexidade e 

consistência dos recursos e objetivos atribuídos 

• Mede, gerencia e informa sobre responsabilidades e riscos 

• Gerencia a observância dos padrões de qualidade definidos pela contratada 

• Estima o esforço econômico das tarefas atribuídas 

• Resolve problemas e resolve disputas 
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Rewarding elements em relação aos códigos dos Critérios Técnicos de Filtragem 

 

TL-G-TOP: Topology, Java EE 

Prioridade 1 

• Mais de 4 anos de experiência em projetos com produtos, tecnologias e linguagens de dados geoespaciais 

• Certificação de sistema ou desenvolvedor Mongo DB 

• Certificação Neo4J DB válida 

Prioridade 2 

• Entre 2 e 4 anos de experiência em projeto com produtos, tecnologias e linguagens de dados 

geoespaciais 

• Certificação Mongo DB em andamento 

• Certificação Neo4J DB em andamento 

Prioridade 3 

• Experiência mínima de 6 meses em projetos e produtos relacionados a redes elétricas 

• Experiência mínima de 1 ano em projeto com Microsserviços 

• Mínimo 1 ano de experiência em projeto com micro front-end 

 

TL-G-ACT: Grid Activity, Java EE 

Prioridade 1 

• Mais de 4 anos de experiência em projetos com produtos, tecnologias e linguagens referentes a sistemas 

de atividades de rede 

• Certificação Mongo DB válida 

• Certificação Appian válida 

Prioridade 2 

• Entre 2 e 4 anos de experiência em projeto com produtos, tecnologias e linguagens referentes a sistemas 

de atividades da rede 

• Certificação Mongo DB em andamento 

• Certificação Appian em andamento 

Prioridade 3 

• Experiência mínima de 6 meses em projeto relacionado a Manutenção preditiva 

• Experiência mínima de 1 ano em projeto com Microsserviços 

• Mínimo 1 ano de experiência em projeto com micro front-end 

 

TL-G-REM: Remote Control, Java EE 

Prioridade 1  

• Mais de 4 anos de experiência em projetos com produtos, tecnologias e linguagens de sistemas de 

gerenciamento de interrupções 

• Certificação Mongo DB válida 

• Certificação Apache Kafka válida 

Prioridade 2  

• Entre 2 e 4 anos de experiência em projeto com produtos, tecnologias e linguagens referentes a sistemas 

de Gerenciamento de Interrupção 

• Certificação Mongo DB em andamento 

• Certificação Apache Kafka em andamento 

Prioridade 3  

• Mínimo 6 meses de experiência em projeto relacionado à previsão do tempo impacto 

• Experiência mínima de 1 ano em projeto com Microsserviços 

• Mínimo 1 anos de experiência em projeto com micro front-end 
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TL-G-SCA-ST: ST 

Prioridade 1 

• Mais de 4 anos de experiência em projetos com produtos, tecnologias e linguagens referentes a sistemas 

SCADA 

• Certificação Oracle DB válida 

• Mínimo 4 anos de experiência em projetos com linguagens C 

Prioridade 2 

• Entre 2 e 4 anos de experiência em projeto com produtos, tecnologias e linguagens referentes a sistemas 

SCADA 

• Certificação Oracle DB em andamento 

• Mínimo 2 anos de experiência em projeto com linguagens C 

Prioridade 3 

• Mínimo 6 meses de experiência em projeto relacionado ao impacto preditivo do clima 

• Mínimo 1 ano de experiência em projeto com Microsserviços 

• Mínimo 1 ano de experiência em projeto com micro front-end 

 

 

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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