Proposta de Trabalho
Objetivo Geral
A Avaty! Tecnologia está selecionando estudantes recém graduados ou
pós-graduandos para compor a sua equipe de desenvolvimento de software.
Segue o resumo da proposta de trabalho e processo de seleção.
Proposta
A Avaty! Tecnologia está selecionando desenvolvedores de software com
fluência na plataforma Web J2EE, para desenvolvimento de serviços de software
corporativos. A contratação deverá ser realizada imediatamente.
Requisitos Essenciais










Desenvolvimento Java
Noções de Linux
Noções de desenvolvimento para WEB
Noções de Primefaces
Noções de Hibernate
Noções de gerência de configuração com Subversion
Noções de processos de desenvolvimento de software
Gostar de trabalhar em equipe
Facilidade de comunicação e aprendizado

Requisitos Desejáveis




Framework Spring
Noções de JBOSS
Realizar especificações de requisitos de software

Processo de seleção e remuneração
Os interessados devem enviar seu CV por e-mail para rh@avaty.com.br.
O modelo de contratação é CLT e a remuneração pode variar de Técnico
em Desenvolvimento de Sistemas (a partir de R$ 1.500,00) a Analista de
Informática (a partir de R$ 2.350,00) dependendo da qualificação do
desenvolvedor de software e quantidade de horas disponíveis para o trabalho.
Sobre a Avaty! Tecnologia
A Avaty tem por objetivo principal o ganho de mercado através da
inovação, com atuação diversificada, nos mais diversos setores da indústria e
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mercado de serviços. A Avaty possui processos ágeis de desenvolvimento de
produtos que diminuem o time-to-market, aumentam a produtividade e
(especialmente) privilegiam a inovação. Os sistemas da Avaty usam as últimas
tendências das plataformas de software e hardware para impulsionar os
negócios e performance de seus clientes, nas tarefas diárias realizadas em
qualquer lugar, a qualquer momento.
Fundada em 2007 a Avaty Tecnologia dispõe de uma ampla rede de
profissionais das diversas áreas do conhecimento, dedicados a promover o
crescimento e inserção no mercado de seus produtos e serviços, além de
assessorar empresas e órgãos públicos a melhorar os seus processos para
diminuir o time-to-market dos seus produtos e essencialmente privilegiar a
inovação.
A empresa atende a demandas pertinentes a setores como
desenvolvimento de software, tecnologia da informação, eficiência de processos
e serviços, por meio de soluções inovadoras baseados em know-how
tecnológico e sistemas da informação. A empresa visa atender as necessidades
da sociedade local, regional, nacional e internacional, objetivando impulsionar os
negócios e performance dos clientes. Diante deste cenário e em parceria com
importantes empresas e instituições públicas e privadas, a exemplo de: FINEP
nos projetos FAPESQ-TECNOVA PRIME, FINEP/SEBRAE, PAPPE-Subvenção
e Seed Forum; Empresas Telecomunicações; Consultorias Internacionais; entre
outras.
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