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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: 

 
Scrum Master 

 

O Scrum Master é um "servant leader" que ajuda o resto da equipe Scrum a seguir o processo. 

O Scrum Master ajuda o Product Owner a entender como criar e manter o Product Backlog e também trabalha 

com a equipe de desenvolvimento para encontrar e implementar as práticas técnicas necessárias para chegar ao 

Done ao final de cada sprint. 

 

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 Universitário 

• Experiência mínima de 5 anos em empresas de TI 

• Experiência mínima de 2 anos como Scrum Master 

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

inglês no nível intermediário 

• Certified Scrum Master (CSM) ou Professional Scrum Master (PSM) ou similar 

 

Requisitos 

• Soft skills 

- Comunicação (ouvir, compartilhar conhecimento) 

- Gestão de Pessoas (formação de equipes, gestão de conflitos, motivação) 

- Resolução de problemas 

- Construção de confiança 

• Technical skills 

- Compreensão mínima das plataformas e tecnologias empregadas para desenvolver o projeto  

- Amplo conhecimento dos procedimentos, ferramentas e métodos de apoio ao desenvolvimento 

processos 

 

Responsabilidades 

• Rastreia e gerencia os riscos e problemas da equipe e relata o progresso geral da equipe Agile 

• Executar as atividades necessárias para facilitar a equipe, obter recursos para ela e protegê-la de 

problemas. 

• Liderar e apoiar o Product Owner, a equipe de desenvolvimento e as unidades de TIC na aplicação do 

Scrum:  

- Encontrar técnicas para o gerenciamento eficaz do Product Backlog 

- Ajuda o Scrum Team a entender a necessidade de elementos claros e concisos do Product Backlog 

- Compreender o planejamento do produto em um ambiente empírico 

- Garantir que o Product Owner saiba como organizar o Product Backlog para maximizar o valor 
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• Colaborar com o Product Owner e unidades contratadas para produzir e manter a Product Vision e a 

Roadmap 

• Interface a unidade de suporte técnico para reconhecer e manter as práticas Agile 

• Detectar o andamento e desempenho do projeto em relação às métricas estabelecidas, em nível de sprint 

e release 

• Monitorar o "health state" da Equipe para garantir um ambiente sustentável e produtivo ao longo do tempo 

- Compreender o planejamento do produto em um ambiente empírico 

- Garantir que o Product Owner saiba como organizar o Product Backlog para maximizar o valor 

 

 

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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