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VAGAS DISPONÍVEIS 
(MÊS DE JULHO 2021) 

 
CONTABILIDADE HOME OFFICE 
Período integral 
R$120 / hora 
5 dias · INSEC Contabilidade · São José dos Pinhais 
VAGA CONTABILIDADE HOME OFFICE: 
DPTO. FISCAL 
R$ 1200,00 a R$ 1800,00 
Ter conhecimento no departamento fiscal, rotinas, apuração de imposto, 
emissão de notas, obrigações acessórias. Ponto positivo caso possua noção 
da rotina ou conhecimento em outros departamentos de contabilidade (rh, 
contábil, societário) 
Observações: 
Salário passível de negociação dependendo da experiência do candidato. 
Home office Requisitos: Possuir pc/notebook com acesso a internet; 
Preferência formado ou cursando técnico em contabilidade/ciências contábeis. 
Currículos podem ser enviados pelo WhatsApp 41 992134307 
 

https://www.facebook.com/jobs/job-opening/901587763761166/?job_browser_list_id=fcbcc092aa204&job_feed_query_id=-8157950353153983558&source=job_browser&waterfall_session_id=c151a8fb-b5f0-4be0-b5ba-981005fa44ac
https://www.facebook.com/103669834953769
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ANALISTA DE SISTEMA SÊNIOR – JAVA 
 
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 

• Analisar requisitos técnicos e implementar as alterações propostas; 
• Assegurar e cumprir a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas 

(MDS); 
• Realizar testes unitários e integrados, a fim de garantir a qualidade nos 

entregáveis; 
• Interagir com demais analistas, a fim de obter o entendimento correto do 

impacto da solicitação nos sistemas; 
• Apoiar na solução de incidentes. 

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES 
• Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação, Análise de 

Sistemas, Sistemas de Informação ou áreas afins; 
• Conhecimento em: Java (versão 7 ou superior); Hibernate; Struts, 

HTML, Javascript/Jquery, iReport e Oracle (PL SQL); 
• Experiência anterior com as ferramentas citadas acima. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
• Horário: Segunda à Sexta-feira das 8h às 18h; 
• Trabalho inicialmente home office (considerar a possibilidade de trabalho 

presencial); 
• Disponibilidade de horário para eventuais horas extras e viagens; 
• Benefícios: Vale-transporte, Refeitório no local, Plano de Saúde, Plano 

Odontológico, Seguro de Vida, Convênio com farmácia e Estacionamento. 
Clique aqui para mais informações 
 

https://gruposc.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6OTg4MTkxLCJzb3VyY2UiOiJndXB5X3B1YmxpY19wYWdlIn0=?jobBoardSource=gupy_public_page
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EXECUTIVO DE VENDAS – (VEND. EXTERNO (Masc.) 
 
EXECUTIVO DE VENDAS - (VEND. EXTERNO (Masc.) - Nº de Vagas: 1 
EXECUTIVO DE VENDAS - (VEND. EXTERNO (Masc.) Realizar vendas 
externas a nível nacional, realizar assistência técnica, gerenciar carteira de 
cliente, atingir metas estabelecidas. Deve possuir disponibilidade total para 
viagens, ensino Superior Completo; perfil comercial, possuir CNH-B. Salário a 
combinar + variável por metas conquistadas. Benefícios: + Refeição no local + 
VT + Vale Alimentação + Estacionamento na Empresa – Após experiência: 
Ass. Médica Unimed + Conv. Farmácia. Os candidatos interessados deverão 
enviar currículo COM PRETENSÃO SALARIAL e título da vaga no assunto do 
e-mail para:rh@mastercorp.com.br 
 
Contato: rh@mastercorp.com.br 

https://utp.br/egressos/cansultar-vagas/#0
mailto:rh@mastercorp.com.br
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VP Engenharia e Serviços ao Cliente 
 
Local de trabalho: Curitiba, PR 
  
Para que o cliente tenha uma melhor experiência com os nossos serviços, 
temos o time de Engenharia e Serviços ao Cliente. A equipe de Engenharia 
tem a missão de buscar novas tecnologias, planejar a rede da telefônica e 
buscar a expansão tecnológica dos nossos produtos e da nossa rede. E o time 
de Serviços ao Cliente garante rapidez e qualidade no reparo, instalação e 
manutenção das linhas dos clientes B2B e B2C das redes de fixo, móvel e TV. 
Por meio de projetos e planejamento consistentes, colocamos em prática a 
evolução tecnológica da empresa, aumentando a capacidade das redes. Quer 
fazer parte deste time? Então vem! 
 
Missão do Cargo 
Atuar líder técnico e desenvolvedor nas frentes de projetos de desenvolvimento 
e sustentação de sistemas e ferramentas da área de Engenharia e Centro de 
Operações. 
 
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 
·        Desenvolvimento web 
·        Programação Java 
·        Desenvolvimento de sistemas 
·        Aplicações e interface gráfica 
·        Critérios ergonômicos de navegação 
·        Montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas. 
·        Projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações.  
 
REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES 
Requisitos Imprescindíveis: 
 
Superior completo em áreas de TI 
Experiência com desenvolvimento Fullstack 
Domínio em linguagens orientadas a objeto Java (Design Patterns, Solid, Dry) 
Domínio em tecnologias web (Angular/React/javascript) 
Domínio em banco de dados MySQL e Oracle 
Conhecimento em banco de dados NoSQL (MongoDB) 
Vivência com arquitetura SOA (REST/SOAP) 
Conhecimento em sistemas/arquitetura de mensageria (Kafka, SQS) 
Vivência com desenvolvimento em Metodologias Ágeis 
Atuação com DevOps (Docker, CI/CD) 
Conhecimento em metodologias de testes (BDD, TDD, Carga e estresse) 
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Requisitos desejáveis: 
·        Conhecimento em BI, BigData e ferramentas de ETL 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
O que oferecemos para você? 

• Ser você quer usar um dress code que respeita sua individualidade; 
• Usufruir de um horário flexível, trabalho remoto e day off; 
• Programa voluntário e férias solidárias para você transformar o mundo; 
• Participar do programa de participação de resultados; 
• Escolher seus benefícios numa plataforma digital, com opções que vão 

de academia, VR e VA, Ass Médica e Odontológica até Seguro de vida.; 
• Se você é mãe ou pai, pode receber ajuda extra para as despesas com 

a escola, creche ou babá dos filhos; 
• Ter um plano com dados ilimitado e ganhar um aparelho celular 

moderno; 
• Usar as ofertas Vivo, com desconto especial em linha fixa, banda larga e 

TV; 
• Além dos cursos online, o nosso Programa de Desenvolvimento 

Educacional oferece parcerias em instituições de ensino gerando desconto aos 
colaboradores  
Tem mais, mas você tem que se candidatar para saber ... 
*De acordo com a política de elegibilidade determinada pela empresa. 
  
Se você possui os requisitos acima, é movido por resultados, positivo (a), 
organizado (a), tem, flexibilidade e dinamismo, não deixe de se inscrever!  
#VEMPRAVIVO 
  
Temos uma cultura que valoriza a diversidade, as diferenças e o potencial das 
pessoas. 
 
Clique aqui para mais informações. 
 
 

https://vivo.gupy.io/jobs/766822?jobBoardSource=gupy_public_page

