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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: 

 
UI/UX Designer 

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 

• Bacharelado 

• Mínimo de 4 anos de experiência profissional 

• Mínimo de 2 anos de experiência de trabalho na função 

• Pelo menos 2 idiomas falados e escritos: língua materna do referente do projeto do contratado e inglês no 

nível intermediário 

 

Requisitos 

• Domínio das ferramentas mais difundidas para atividades de: 

- Realização de Mockup 

- Realização de Wireframe 

- Prototipagem 

• Experiência na interpretação de dados analíticos para identificação de pontos de falha e melhoria da UX 

do usuário web 

• Conhecimento de métodos de usabilidade e acessibilidade e modelagem de experiência do usuário 

• Domínio dos padrões internacionais de usabilidade (WCAG) 

• Fortes habilidades criativas, de design e visualização 

• Fortes capacidades no design e desenvolvimento de experiências de usuário envolventes 

• Forte capacidade de conceituação, forte capacidade de comunicação visual 

• Compreensão das práticas comuns de desenvolvimento de software 

• Compreensão das práticas comuns de gerenciamento de projetos de software 

• Experiência em projeto com relatórios de BI 

 

Responsabilidades 

• Realiza o estudo das soluções de interface do produto, a correta aplicação das diretrizes, a consistência 

entre o projeto e o produto final de acordo com os padrões definidos na fase breve com o contratante 

durante o projeto da solução e, em particular, na as propostas gráficas que devem ser apresentadas em 

modo responsivo em diferentes dispositivos web e móveis 

• Deve garantir o desenho de uma User Experience sempre alinhada com os objetivos do contratante e 

consistente em todos os canais digitais 

• Faz a interface do contratante em relação às atividades gráficas 

• Coordena as atividades da equipe gráfica corporativa, com papel proativo e consultivo para o contratante e 

o gerente, no que diz respeito aos gráficos do projeto 
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• Declaração de usabilidade e acessibilidade, aborda todas as questões relacionadas à eficácia, eficiência e 

satisfação com que categorias específicas de usuários podem atingir objetivos específicos em ambientes 

específicos 

• Realiza testes de usabilidade e acessibilidade 

• Gerencia todos os aspectos do sucesso do aplicativo (utilidade, usabilidade, atratividade, envolvimento) 

• Conduz atividades para conformidade dos aplicativos com as expectativas dos usuários-alvo 

• Colabora com os membros da equipe para desenvolver o design 

• Observe os testes de usabilidade para validar projetos 

• Supervisiona a aparência visual de todos os novos recursos e aprimoramentos do aplicativo 

• Projeta soluções de fluxo de trabalho complexas 

• Apresenta projetos de estágio inicial para testes de usabilidade e acessibilidade e oferecer 

recomendações de implementação de uma perspectiva centrada no usuário 

 

 

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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