
Cargo Perfil Solicitado Nº de Vagas Local de Trabalho 

Analista de sistemas Analista de sistemas com experiência em levantamento e diagrama de fluxo de dados (DFD) 1 São Paulo 

Analista de Sistemas 
Documentador 

Analista de Sistemas para documentar sistema desenvolvido em Access. Necessário possuir 
experiência em documentação de sistemas. Desejável possuir conhecimentos básicos em 
programação Access, Visual Basic, Oracle ou SQL.  

1 Curitiba 

Analista de Sistemas Jr. 
Analistas de Sistemas Jr. com conhecimento em linguagem: Asp, VB, Javascript; Banco de 
Dados Oracle, Sql Server; Unix; Linguagem Progress; Cognos; Espanhol fluente e Inglês 
intermediário.Horário comercial com plantões aos fins de semana. 

4 CENESP 

Analista de Sistemas Pleno 
Profissional com conhecimentos em Web - Javascritp e Asp, HTML. Desejável conhcimentos 
em PHP. Bancos de dados: SQL Server e Oracle. 2 Curitiba 

Analista de Sistemas Pleno 
Analista de Sistemas com sólidos conhecimentos em Access, para realizar Queries. 
Desejável conhecer bancos de dados: Oracle e SQL Server. 4 Curitiba 

Analista Desenvolvedor Dot Net 
Pleno 

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas .NET. Possuir experiência de no mínimo 2 anos 
em desenvolvimento de sistemas web utilizando a plataforma .Net. Conhecer as seguintes 
linguagens/Ferramentas: C#, Visual Studio 2003 e 2005, ASP.Net, Javascript, Oracle, SQL 
Server, Ajax, Web Services, WEB 2.0, .NET 3.0 e 3.5 (opcional). - Participação de projetos 
utilizando o modelo SOA - Construção e Manutenção de aplicações com Multicamadas e 
Distribuídas - Construção e Manutenção de Web Services e WCF - Habilidade de 
comunicação, flexibilidade e dinamismo. - Possuir experiência em empresas de 
telecomunicações ou empresa de varejo. - Ter trabalhado com sistemas de CRM, billing, 
faturamento e contábil. - Conhecimento em BD Informix, SQL ou Oracle 

8 Tamboré 

Analista desenvolvedor DotNet Analista desenvolvedor dotnet , c#, com conhecimento em banco de dados SQL Server 2000 
para realizar queries, desejável conhecimentos em VB6 1 São Paulo 

Analista Desenvolvedor Sênior 

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas .NET Capacidade para análise com usuário e 
acompanhamento de desenvolvimento interno e com fábrica de software. Perfil técnico- 
Possuir experiência de no mínimo 3 anos em desenvolvimento de sistemas web utilizando a 
plataforma .Net. - Conhecer as seguintes linguagens/Ferramentas: C#, Visual Studio 2003 e 
2005 ASP.Net, Javascript, Oracle, SQL Server, Ajax, Web Services, WEB 2.0, .NET 3.0 e 3.5 
- Participação de projetos utilizando o modelo SOA - Construção e Manutenção de aplicações 
com Multicamadas e Distribuídas - Construção e Manutenção de Web Services e WCF - 
Suporte Usuário - Experiência em análise de código - Experiência em Análise e Mapeamento 
de Requisitos. - Habilidade de comunicação, flexibilidade e dinamismo.  

3 Tamboré 

Analista programador Cobol 
Profissional com experiência em Cobol Microfocus e Cobol WEB. É necessário conhecimento 
em banco de dados Oracle utilizando Pró-Cobol. 2 Cajamar 

Analista programador Dot Net 

Analista programador Dot Net Sênior. Com grande experiência em análise e estudo de novas 
tecnologias,desenvolvimento em aplicativos .NET e em liguagem SQL (mínimo 4 anos de 
experiência) Perfil de liderança Conhecimenos técnicos: .Net Framework 1.1, 2.0 ou superior, 
C#, ASP.NET, Web Services e Windows Services. Linguagem SQL Banco de Dados Informix 
e/ou Oracle e SQL Server. 

2 Tamboré 

Analista programador Java 
Profissional com experiência em Java, J2EE, JSP e conhecimentos em websphere. Bons 
conhecimentos em Java Script (Preferência que já tenha utilizado componente EXTJS ) 1 São Paulo/ Zona Sul 



Conhecimento em Banco de Dados SQL. 

Analista Programador Pleno (*) 

- Participar na elaboração de projetos de novos módulos ou melhorias nos sistemas 
existentes Habilidade para participar de reuniões, analisar e negociar com áreas clientes para 
encaminhar as necessidades de desenvolvimento. Atendimento e Suporte ao usuário no 
processo de manutenção da aplicação. - Conhecimentos em Banco de Dados (PL/SQL) - 
Experiência em análise de código e levantamento de requisitos. - Habilidade de 
comunicação, flexibilidade e dinamismo. - Noções e conhecimento em .NET 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Possuir experiência em empresas de telecomunicações 
ou empresa de varejo. Ter trabalhado com sistemas de CRM, billing, faturamento e contábil. - 
Possuir experiência em desenvolvimento de sistemas e Manutenção de aplicações de Billing.  

3 Tamboré 

Analista Programador Sênior (*) 

Desenvolvimento e Manutenção de sistema Documentação e homologação dos aplicativos 
criados ou alterados seguindo a metodologia existente. Participar na elaboração de projetos 
de novos módulos ou melhorias nos sistemas existentes. Participar de reuniões, analisar e 
negociar com áreas clientes para encaminhar as necessidades de desenvolvimento. 
Acompanhamento de desenvolvimento internos e fábrica de software Conhecimentos em 
Banco de Dados (PL/SQL) - Experiência em análise de código e levantamento de requisitos. - 
Habilidade de comunicação, flexibilidade e dinamismo. - Conhecimento em Suporte ao 
Usuário e manutenção de sistemas. - Noções e conhecimento em .NET Possuir experiência 
em empresas de telecomunicações ou empresa de varejo. Ter trabalhado com sistemas de 
CRM, billing, faturamento e contábil. - Possuir experiência em desenvolvimento de sistemas e 
Manutenção de aplicações de Billing.  

1 Tamboré 

Analista Programador SQL - 
Oracle 

Analista programador SQL-Oracle para atuar área Financeira, com 3 anos ou mais de 
experiência. Desejável vivência na área Fiscal, Contábil ou Financeira. . Deve ter 
conhecimentos para investigar o banco de dados com o objetivo de entender a modelagem. 
Conhecimentos em DotNet 

1 S Paulo/ Zona Sul 

Arquiteto de Sistemas DotNet  Arquiteto DotNet, C#, com amplo conhecimento em novas tecnologias e perfil de liderança. 1 Tamboré 

Consultor Especialista Analista Senior, especialista em Wise Packaging Studo da Microsoft, para atuar em cliente 
multinacional por tempo indeterminado. 1 Zona Sul - SP 

Consultor SAP Basis Jr. 

Conhecimentos em administração SAP Basis para exercer atividades de Check List e 
Monitoramento do ambiente:Coleta de estatísticas de utilização do ambiente Disponibilidade 
dos Servidores de Aplicação, Administração de Jobs, Work Process, Locks, Sistemas de 
impressão, Operation Mode.Verificar tempos de resposta dos Applications, processos de 
Update e Backup,sessões de Early Watch Alert.Análise de Dumps, Análise de Logs de Erros 
e de processos de Check Database e Analyze do Oracle. Monitoramento dos processos 
ativos.Gerenciar o crescimento das Tablespaces, processos de DRP e conexões 
RFC/ALE.Conhecimentos no sistema de Suporte da SAP - SAP Support Portal, ferramentas 
SAPDBA e BRTools.Conhecimento intermediário em Database Oracle e UNIX 

1 CENESP 

Especialista Microsoft 

Experiência na plataforma Intel; Ótimos conhecimentos de gestão em Exchange 2007 e em 
virtualização de ambiente; Conhecimento nas estruturas básicas Microsoft, AD/ ISA / DNS, 
etc; Postura profissional;Habilidade e desenvoltura para participar de reuniões técnicas com o 
cliente; Comprometimento com prazos de entrega de projetos; Habilidade em trabalhar sob 
pressão. 

1 Interlagos 

Estagiário  Estagiário para atuar como analista funcional (atendimento ao usuário). Desejável 4 São Paulo 



conhecimentos em ERP Oracle para suporte na solução de ocorrências funcionais.  

Estagiário Estagiário na área de tecnologia, desejável conhecimento em banco de dados SQL Server e 
desenvolvimento de sistemas em dot Net / c# 

1 São Paulo 

Líder de Projetos 

Atividades: Avaliação do desenvolvimento de Sistemas .NET; Documentação e homologação 
dos aplicativos criados ou alterados seguindo a metodologia existente; Participar de reuniões, 
analisar e negociar com áreas clientes para encaminhar as necessidades de 
desenvolvimento; Acompanhar os desenvolvimentos internos e fábricas de software; Possuir 
experiência de no mínimo 2 anos na condução de Projetos em Sistemas web utilizando a 
plataforma .Net; Conhecer as seguintes linguagens/Ferramentas; C#, Visual Studio 2003 e 
2005, ASP.Net, Javascript, Oracle, SQL Server, Ajax; Web Services, WEB 2.0, .NET 3.0 e 
3.5; Participação de projetos utilizando o modelo SOA; Participação de Projetos com 
construção e Manutenção de aplicações com Multicamadas e Distribuídas; Conhecimentos 
em construção e Manutenção de Web Services e WCF; Suporte Usuário; Experiência em 
análise de código; Experiência em Análise e Mapeamento de Requisitos; Habilidade de 
comunicação, flexibilidade e dinamismo. 

1 Tamboré 

Lider Técnico de Produção 
Analista de produção com perfil de liderança, com conhecimentos em Schedulagem; 
organização de processos de produção; Desejável conhecimentos em Control-M.  1 CENESP 

Pré-vendas. 
Conhecimentos em redes e telefonia, com veículo próprio para vendas externas, auxílio em 
elaboração de propostas.  1 CENESP 

Programador C 
Programador C com experiência em automação comercial; linguagem C e sistema 
operacional Linux.  1 Zona Sul 

Técnico Perfil SAP 
Técnico com conhecimentos em SAP, experiência em criação de perfis e administração no 
SAP R/3. Excelentes conhecimentos em Excel. Ingles e Espanhol serão considerados 
diferenciais. 

1 CENESP 

 


