OPORTUNIDADE DE CONTRATAÇÃO N. 056/2021
PRESTADOR DE SERVIÇOS - DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS JR
Título da Vaga: Prestador de serviços – Desenvolvedor de Sistemas JR
Setor: Programa de Gestão e Transparência
Tipo de contrato: Prestador de Serviços (Pessoa Jurídica)
Local preferencial de atuação: Manaus, Amazonas ou outras regiões (home office )
Período de inscrição: 07/04 a 17/04 de 2021.

Prorrogado
Inscrição: 19 de abril até 26 de abril de 2021
A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) é referência na implementação de
programas e projetos voltados à melhoria de qualidade de vida, conservação ambiental,
empoderamento comunitário e apoio a cadeias produtivas junto às comunidades
tradicionais e povos indígenas no Amazonas. Prezamos pela máxima transparência, razão
pela qual temos um programa dedicado a apoiar a gestão estratégica, a interlocução e
integração entre áreas meio e fim, além de apoiar a sistematização e disseminação do
conhecimento e lições aprendidas: o Programa de Gestão e Transparência (PGT), que atua
por meio de mecanismos e instâncias de gestão junto à comunidade interna,
planejamento e avaliação de resultados e impactos de programas e projetos da FAS.
Em apoio à gestão operacional e financeira dos seus programas e projetos, a FAS possui
um sistema computacional de gestão que busca atender às especificidades operacionais
e logísticas de atuação na Amazônia profunda. É desenvolvido pela equipe interna da FAS
para auxiliar nos processos administrativos de execução financeira e física, e prestação de
contas.
I.

Objetivo:

Contratar prestador de serviços com perfil técnico analítico, com nível de
experiência junior. A contratação de pessoa jurídica será por período determinado de nove
meses, conforme especificações a seguir descritas, podendo ser prorrogado.

II.

Principais responsabilidades e funções:
●

Desenvolver, implantar, documentar e manter sistemas;
○
○
○
○
○
○
○

Realizar manutenção e refatoração de códigos fontes (back-end), utilizando
Java & Javascript;
Realizar manutenção e refatoração de códigos fontes (front-end), utilizando
JSF & ReactJS;
Estruturar consultas a banco de dados relacional (SQL) e não relacional
(NoSQL) para elaboração de relatórios;
Criar novas funcionalidades para os sistemas em operação na instituição;
Fazer autogestão das entregas e prazos;
Resolver problemas de códigos legados;
Interagir com os usuários do sistema, proporcionando suporte e orientações
conforme demandas apresentadas;
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○

III.

Realizar treinamentos específicos e reciclagens sobre o uso do SGI para
usuários e integração para novos colaboradores da FAS.

Os principais requisitos a serem avaliados são:

Área de formação:
Profissional graduado(a) ou cursando Análise de Sistemas, Ciência da computação,
Engenharia de software ou áreas afins.
Requisitos obrigatórios:
●

Conhecimentos em lógica de programação
○
○
○
○
○

●

Conhecimentos básicos em aplicações web
○
○

●

Básico do protocolo HTTP e seus verbos
Estrutura de cliente/servidor

Conhecimentos básicos em programação orientada a objetos
○
○
○
○
○

●

Organização e sequência de instruções
Raciocínio lógico
Variáveis e constantes
Tipos de dados
Estruturas de seleção e repetição

Classes
Objetos
Métodos
Herança
Interface

Muita vontade de aprender e contribuir com a equipe

Requisitos diferenciais:
●
●

Projetos pessoais compartilhados no GIT
Experiência com desenvolvimento web com JavaScript (React, Angular, Vue)

Soft Skills:
●
●
●
●
●

IV.

Trabalho em equipe
Didática (diferencial para treinamentos e orientações)
Inteligência emocional
Criatividade
Adaptabilidade

Informações técnicas

O Sistema de Gestão Integrado (SGI) é desenvolvido em JAVA EE, utilizando o
framework JSF com especificação primefaces 6.2, Hibernate com especificação JPA 2.1,
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Jasperreport para geração de relatórios em PDF, SGBD Postgres 9.3 e é o principal sistema
a ser desenvolvido nesse processo.
A pessoa contratada trabalhará com implementação de Java Servlets, JavaServer
Page, Java Expression Language, JSF, NodeJS e as especificações já supracitadas no
primeiro parágrafo deste tópico.
As regras de negócios são principalmente caracterizadas pelo cadastro de projetos
e acompanhamento dos mesmos através do sistema.
V.

Período de vigência do contrato
Abril a Dezembro de 2021.

VI.

Inscrição e seleção

Para candidatura à vaga, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de vagas,
disponível neste link (Hiperlink), onde o(a) candidato(a) deverá anexar seu currículo,
detalhando experiência, qualificações relevantes e proposta comercial de trabalho (valores
e cronograma de desembolso).
O processo de seleção se dará em três etapas: (1) triagem de currículos e propostas
comerciais; (2) testes práticos; (3) entrevistas com o Recursos humanos e Supervisão
do Programa de Gestão e Transparência.
As propostas deverão ser enviadas até o dia 17/04/2021.
Início imediato.
Manaus, 07 de abril de 2021.
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