OPORTUNIDADE DE CONTRATAÇÃO N.055/2021
PRESTADOR DE SERVIÇOS - TESTADOR DE SOFTWARE
Título da Vaga: Prestador de serviços – Desenvolvedor de Sistemas
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 experiência e
referências na área de testes de software. A contratação de pessoa jurídica será por
período determinado de nove meses, conforme especificações a seguir descritas.
II.

Principais responsabilidades e funções:

O testador será responsável por:
●
●
●
●
●
●
●

III.

Planejar, documentar, implementar e realizar testes manuais ou automatizados;
Garantir a qualidade do software e atendimento dos requisitos funcionais e não
funcionais;
Manter atualizado o manual de gestão e procedimentos do SGI;
Realizar aplicações de treinamentos específicos sempre que necessário;
Criar, implementar e documentar casos de testes;
Elaborar e disseminar tutoriais;
Apoiar o suporte ao usuário, de acordo com a natureza da demanda.

Principais requisitos a serem avaliados
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Área de formação:
Profissional graduado (a) em Análise de sistemas, Ciência da computação, Engenharia de
software ou áreas afins.
Requisitos obrigatórios:
●
●
●
●
●
●
●

Conhecimentos sólidos em depuração/inspeção de navegadores
Conhecimentos sólidos em testes de unidade
Conhecimentos sólidos em testes de integração
Conhecimentos sólidos em testes de sistema
Conhecimentos sólidos em testes de aceitação
Conhecimentos sólidos em testes de regressão
Conhecimentos sólidos em testes de operação

Requisitos diferenciais (requerem evidência):
●
●
IV.

Conhecimentos em metodologias ágeis de desenvolvimento;
Experiência com testes automatizados com JUnit ou Jest.
Período de vigência do contrato

Abril a Dezembro de 2021.
V.

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.

Endereço em Manaus/AM - Rua Álvaro Braga, 351 - Parque 10 de novembro | Tel.: (55 92) 4009-8900
Endereço em São Paulo/SP - Rua Cláudio Soares, 72, Conj. 1.109, Edifício Ahead - Pinheiros | Tel.: (55 11) 4506-2900
www.fas-amazonas.org / fas@fas-amazonas.org

