VENHA FAZER PARTE
DO NOSSO TIME!
Full Stack Developer

O QUE
FAREI

O(a) selecionado(a) fará parte do nosso time de developers que:
• é reponsável por todo o ciclo de vida dos produtos;
• aplica o desenvolvimento ágil, enxuto, com entregas contínuas e livres de bugs;
• está totalmente imerso no negócio;
• tem como característica a capacidade de trabalho em equipe, adaptabilidade a mudanças, busca contínua
de conhecimento e de desafios, além de "paixão por codificar".

• Vaga presencial em Uberaba-MG (sem possbilidade de trabalho remoto).
• Curso Superior na área de TI. Inglês intermediário (leitura e listening).
• Excelência no "desenho" do software, lógica de programação e "clean code“.
• Boas práticas de arquitetura de soluções.
REQUISITOS • Experiência em desenvolvimento Web, Mobile e/ou backend.
Itens obrigatórios

• Experiência em trabalhar com times ágeis (Scrum/Kanban).
• Backend: Contato/conhecimento em Node/Java.
• Frontend: Contato/conhecimento em Angular/Ionic ou algum framework Javascript (React, Vue, etc).
• Conhecimento em testes automatizados / TDD.
DIFERENCIAIS
• Conhecimento em computação em nuvem: máquinas virtuais, containers, segurança, administração, etc.
Não obrigatórios

TECNOLOGIAS
QUE USAMOS

+ DETALHES

NOSSA
CULTURA

• Node.js, Angular, Ionic, Android, Ios.
• Cloud computing administration: Amazon AWS, Google Cloud.
• HTML, CSS, Bootstrap, Javascript.
• DevOps, Docker, containers, elastic environments.
• MySQL, Big Data, Data Warehouse, Business Intelligence.
• Estamos buscando talentos de Júnior a Pleno.
• Salário compatível com a senioridade que será avaliada durante o processo.
• Contratação CLT.
• Disponibilidade para residir em Uberaba-MG (auxílio mudança caso não resida ainda na cidade).
• Ambiente jovem, aberto, divertido (com videogame).
• Valorizamos as coisas realmente importantes (Bullshit free zone).
• Montamos times f* com feedback constante, transparência e colaboração.
• Cultura de aprendizado rápido e contínuo.
• Autonomia e espaço para ideias de todos.
• Somos justos e valorizamos a meritocracia e a evolução profissional.

Veja o que estão falando da gente:

Se enquadra no perfil e tem interesse na vaga?
Envie seu currículo para time@graodireto.com.br com o assunto [TECH-FSD] – Seu nome

