O que
farei?

Somos uma startup que utiliza a tecnologia para
revolucionar a comercialização no agronegócio, um
setor que movimenta bilhões por ano e onde o Brasil é
referência no mundo!
Para este imenso desafio queremos os melhores
talentos juntos com a gente!
Fomos vencedores do Demoday da 15ª edição da
Startup Farm, maior aceleradora da América Latina,
finalistas do Inovativa Brasil e parceiros da Esalqtech,
referência acadêmica no agronegócio brasileiro.
Temos um incrível time de investidores nacionais
e internacionais que trazem grande expertise em agro,
finanças e tecnologia.
Somos apaixonados por tecnologia e por pessoas
incríveis. Acreditamos que é essa combinação que
soluciona grandes desafios!

Requisitos

Estágio T.I.

Nossa cultura
ü Ambiente jovem, aberto, divertido.
ü Valorizamos as coisas realmente importantes. (Bullshit
free zone)
ü Montamos times f* com feedback constante,
transparência e colaboração.
ü Cultura de aprendizado rápido e contínuo.
ü Autonomia e espaço para ideias de todos os
colaboradores.
ü Somos justos e valorizamos a meritocracia e evolução
profissional.

+
Detalhes

Venha fazer parte do nosso time!

• Cursando Ciência ou Engenharia da Computação, Sistemas da Informação, Eng. de
software ou similar.
• Inglês básico (leitura)
• Office/Excel avançado
• HTML/Javascript
• Noções de lógica de programação
• Noções de bancos de dados relacionais (Sql)
O(a) selecionado(a) irá trabalhar junto ao CTO, equipe de desenvolvimento e demais
colaboradores da Grão Direto. Além de ajudar na organização do processo de
desenvolvimento, será responsável por atividades como a manutenção/evolução do site,
postagens em redes sociais e suporte de T.I. junto às equipes de Customer Success e
Transactional Hacking.
•
•
•
•

30 horas semanais
Salário: R$1000,00
Possibilidade de efetivação ao fim do curso
Enviar currículo para time@graodireto.com.br com o assunto [EstágioTI] - seu nome

“I did it for myself. I liked it. I was good at it. I was alive !"
- Walter White

