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Gordionet do Brasil Assessoria Empresarial LTDA - CNPJ  24.447.589/0001-39 

Website – gordionet.empresa@hotmail.com  

 

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: 

System Tester 

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 

• Ensino médio 

• Experiência mínima de 4 anos em empresas de TI 

• Pelo menos 4 anos de experiência de trabalho na execução desta função em arquitetura distribuída 

gerenciando mais de l ML de medidores (ou entidade de negócios equivalente) OU pelo menos 4 anos de 

experiência de trabalho na aplicação dessa função em arquitetura distribuída atendendo a mais de 1.000 

usuários 

• Pelo menos 2 idiomas falados e escritos: língua materna do referente do contratante para o serviço e 

inglês no nível intermediário 

 

Requisitos 

• Conhecimento de gestão de qualidade, garantia e controle, metodologias de teste 

• Conhecimento de metodologia e procedimentos de teste 

• Conhecimento de interações sobre processos e aplicativos 

• Profundo conhecimento de ferramentas e linguagens de Qualidade e Testes, englobando, mas não 

apenas: Ferramentas de Static Code Scan Tools, Cucumber, JMeter, JUnit, Selenium 

 

Responsabilidades 

• Definir, executar e resumir casos de teste de confiabilidade e validação 

• Realização de testes de produtos, serviços e processos para avaliar qualidade e desempenho 

• Coordenar as atividades de teste em conformidade com a metodologia 

• Fornecer aos gerentes e stakeholders indicadores de progresso e valor 

• Capacidades de interagir com os desenvolvedores e comunicar conforme apropriado sobre os resultados 

dos testes 

• Realizar o design de cenários de teste para produtos, componentes e sistemas em relação aos requisitos 

funcionais 

• Capacidades de analisar necessidades e requisitos do produto para criar um projeto 

• Suporte aos recursos contratados durante a execução dos testes do usuário 

• Organizando dados para execução de testes e documentação relacionada 

 

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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