OPORTUNIDADE DE CONTRATAÇÃO N. 198/2022
CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE MÓDULO PARA O SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO - SGI
Título da vaga: Consultoria para desenvolvimento de módulo de pagamento em lote.
Departamento: Programa de Gestão e Transparência | Gestão de Sistemas
Tipo de contrato: PJ
Local de atuação: Manaus, Amazonas
Período de inscrição: 13 de setembro até 22 de setembro de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus).
A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é referência na implementação de programas e projetos
voltados à melhoria da qualidade de vida, conservação ambiental, empoderamento comunitário e apoio a
cadeias produtivas junto às comunidades tradicionais e 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,
informações e lições aprendidas: o Programa de Gestão e Transparência (PGT), que abriga toda a gestão de
sistemas da FAS.
1.

OBJETIVOS

Desenvolver melhorias no Sistema de Gestão Integrada (SGI) da FAS, por meio do desenvolvimento
e da implementação do módulo de pagamento em lote para processos financeiros.
2.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES E FUNÇÕES:
•
•
•

3.

Ajustar as especificações de requisitos (anexo I) em face da análise da arquitetura e status quo do
SGI, mediante as necessidades registradas;
Desenvolver e testar o módulo de pagamento em lote para o SGI conforme requisitos ajustados;
Evoluir o módulo do PGF no SGI:
▪ Desenvolvimento de sistemas em Java com JSF e banco de dados em PostgreSQL;
▪ Manter o ambiente de desenvolvimento na Nuvem;
▪ Suporte à migração Integração de bases.
PRINCIPAIS REQUISITOS A SEREM AVALIADOS:

Especificações técnicas dos profissionais a serem disponibilizados:
•
•

Ensino superior na área Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas
afins;
Ter experiência comprovada com desenvolvimento de software, utilizando a linguagem JAVA.

Competências e qualificações:
•
•
•
•
•
•
•

Experiência com desenvolvimento de sistemas;
Experiência com versionamento de código usando Git;
Experiência com linguagem de programação Java 8;
Experiência com linguagem de programação JSF;
Experiência com Banco de dados Relacional;
Capacidade de interpretar o contexto e os requisitos do cliente e transformá-los em requisitos
funcionais e não funcionais;
Ter experiência com metodologias de trabalho ágeis (Scrum, Kanban) para aplicação nos
levantamentos realizados;

Requisitos diferenciais mínimos:
•
•

Será um diferencial, ter noções de Design Thinking e Lean UX;
Disponibilizar pelo menos um desenvolvedor Java Pleno;

•
4.

Disponibilizar pelo menos um desenvolvedor java Jr.

ANEXOS
4.1. Requisito do módulo pagamento em lote.

5.

ENVIO DE CURRÍCULOS OU PORTFÓLIO DE SERVIÇOS DA EMPRESA.

Para candidatura à oportunidade, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário de vaga [neste link].
•

O(A) candidato(a) deverá enviar via link:
• Currículo;
• Portfólio;
• Proposta comercial;

As propostas deverão ser enviadas até a data de 20 de setembro de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus).
• O retorno será dado a todos os candidatos cujas propostas foram recebidas para o processo seletivo.
A FAS está empenhada em alcançar a diversidade no local de trabalho em termos de gênero, nacionalidade
e cultura. Profissionais de grupos minoritários, grupos indígenas e pessoas com deficiência são igualmente
encorajadas a se candidatar. Aplicamos um processo de seleção justo e transparente que considera as
competências/ habilidades dos candidatos e das candidatas. Todas as candidaturas serão tratadas com
estrita confidencialidade.
Manaus, 13 de setembro de 2022

