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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: 

 
Arquiteto de Sistema 

(Códigos de Critérios Técnicos de Filtragem SA-JA; SA-GIS; SA-KF; SA-MG; SA-NEO) 

 

Este perfil fornece orientação técnica geral para dados, aplicativos e tecnologia no escopo. 

 

Em conformidade com os requisitos do negócio e as normas do contratante, estabelece a estrutura geral da 

arquitetura a ser utilizada para o projeto e implementação dos sistemas, incluindo tecnologias, plataformas, 

databases, comunicações de dados, estratégias de acesso a dados, normas, procedimentos, processos, 

qualidade garantias, treinamento e outros componentes necessários para suportar a arquitetura e torná-la 

funcional. 

 

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 

• Alternativamente, conclusão do ensino médio e 10 anos de experiência de trabalho em empresas de TI 

• Pelo menos 3 anos de experiência de trabalho na função 

• Pelo menos 3 anos de experiência em produtos, tecnologias e linguagens relativas às atividades a serem 

realizadas em relação ao campo de aplicação específico: 

- Java 

• Pelo menos 3 anos de experiência em projetos de utilidade ou telecomunicações no setor de TI (projetos 

de pelo menos 600 homens/dia para cada projeto) 

• Mínimo 2 anos de experiência em Método Ágil em projetos de TI  

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

 

Requisitos 

• Habilidades de trabalho em grupo 

• Conhecimento aprofundado de plataformas arquitetônicas e todos os seus componentes tecnológicos 

• Amplo conhecimento de plataformas tecnológicas e principais especificações funcionais para projetos em 

escopo 

• Experiência do ciclo de vida completo de grandes projetos 

• Capacidade de se comunicar e interagir com os clientes 

• Capacidade de escrever documentos técnicos e manuais 
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Responsabilidades 

• Ele trabalha em estreita colaboração com o Gerente de Projeto e fornece orientação a grupos de trabalho 

sobre questões técnicas relacionadas às suas atividades de design e desenvolvimento 

• Orienta o design geral do trabalho, estabelecendo padrões para o trabalho de design detalhado e a 

implementação de cada linha de produção. Em particular: 

- Define as arquiteturas dos vários projetos  

- Participa na validação de subsistemas  

- Gerencia a validação de todo o sistema 

- Verifique as soluções implementadas garantindo a arquitetura previamente definida 

• Conduz as atividades pertinentes, para cumprir os padrões de qualidade definidos pelo contratante 

 

Rewarding elements em relação aos códigos dos Critérios Técnicos de Filtragem 

 

SA-JA: Java EE 

Prioridade 1 

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

aplicativo J2EE e Spring Boot 

• Certificação AWS Architect válida 

• Mais de 4 anos de experiência em padrão de orquestração de Microsserviços Java 

Prioridade 2 

• Entre 2 e 4 anos de experiência em projeto com produtos, tecnologias e linguagens de aplicação J2EE e 

Spring Boot 

• Certificação AWS Architect em andamento 

• Entre 2 e 4 anos de experiência em padrão de orquestração de Microsserviços Java 

Prioridade 3 

• Mínimo de 1 ano de experiência em projetos Cloud native 

• Experiência mínima de 1 ano em projeto com Microsserviços 

• Experiência mínima de 6 meses na OAS 

 

SA-GIS: MapServer 

Prioridade 1 

• Mais de 4 anos de experiência em projetos e produtos relacionados manipulação de dados geoespaciais 

• Certificação de desenvolvedor e sistema Mongo DB 

• Mais de 4 anos de experiência no desenvolvimento de aplicações com aplicação J2EE e Spring Boot 

Prioridade 2 

• Entre 2 e 4 anos de experiência em projeto e produtos de manipulação de dados geoespaciais 

• Certificação System Mongo DB 

• Entre 2 e 4 anos de experiência no desenvolvimento de aplicações com aplicação J2EE e Spring Boot 

Prioridade 3 

• Mínimo de 1 ano de experiência em projetos Cloud native 

• Experiência mínima de 1 ano em projeto com Microsserviços 

• Experiência mínima de 1 ano em projeto com micro front-end 

 

SA-KF: Apache Kafka 

Prioridade 1 

• Mais de 4 anos de experiência em projetos de streaming de eventos com base na assinatura 

• Mais de 2 anos de experiência usando produtos broker de eventos 

• Certificação válida Apache Kafka 
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Prioridade 2 

• Entre 2 e 4 anos de experiência em design de aplicativos de streaming de eventos 

• Entre 1 e 2 anos de experiência usando produtos broker de eventos 

• Mais de 1 ano usando a definição de esquema Apache Avro 

Prioridade 3 

• Experiência mínima de 1 ano na OAS 

• Experiência mínima de 1 ano em projeto de Microsserviços 

• Experiência mínima de 1 ano em projetos de micro front-end 

 

SA-MG: MONGO 

Prioridade 1 

• Mais de 4 anos de experiência em projeto de aplicação NO SQL DB 

• Certificação válida AWS Architect 

• Certificação válida Mongo DB 

Prioridade 2 

• Entre 2 e 4 anos de experiência em projeto referente a aplicação com NO SQL DB 

• Certificação AWS Architect em andamento 

• Certificação Mongo DB em andamento 

Prioridade 3 

• Mínimo 1 ano de experiência na OAS 

• Mínimo 1 ano de experiência em projeto com Microsserviços 

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

 

SA-NEO: NEO4J 

Prioridade 1 

• Mais de 4 anos de experiência em projeto de aplicação com Graph DB 

• Certificação AWS Architect (mesmo em andamento) 

• Certificação Neo4j válida 

Prioridade 2 

• Entre 2 e 4 anos de experiência em projetos de aplicativo com Graph DB 

• Entre 2 e 4 anos de experiência como Engenheiro de Dados 

• Certificação Neo4j em andamento 

Prioridade 3 

• Mínimo 1 ano de experiência em projeto com sistemas distribuídos 

• Mínimo 1 ano de experiência em projeto com arquitetura de Microsserviços 

• Mínimo 1 ano de experiência como Engenheiro de Dados 

 

 

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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