
Vaga: Desenvolvedor Fullstack Jr.

Salário: informar pretensão
Local: Curitiba/PR (Água Verde)

Benefícios: Plano de saúde, vale refeição ou alimentação, vale transporte, 
50% de custeio para seguro de vida. O vale transporte e o vale refeição 
não tem desconto em holerite. Outros por adesão do funcionário (como 
plano odontológico)

Horário: segunda à quinta das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 18:00
                 e sexta das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00

Principais atribuições:

• Ser capaz de seguir nossas boas práticas e padrões de 
desenvolvimento;

• Realizar as entregas com qualidade, testando seu software a nível 
de código, mas principalmente a nível de regras de negócio;

• Cuidar da saúde do produto criando indicadores e monitores que 
indicam quando algo estiver se comportando de maneira inesperada;

• Focado em qualidade de entrega;

• Bom planejador/analista;

• Solucionador de problemas, principalmente na prevenção e 
correção de bugs;

• Realizar testes constantes com os usuários, para testar aderência e 
qualidade;

• Analisar e desenvolver sites institucionais, hotsites e ajustes nos 
demais sites existentes;

• Desenvolver sistemas internos para a instituição;

• Ajudar regiões/grupos na implementação do template nos sites;

• Analisar e desenvolver banco de dados;

• Elaborar tutoriais para área de web.

• Fazer administração de Servidores Web (Linux);

• Desenvolvimento e envio de e-mail marketing pela plataforma 
contratada;
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• Elaborar fluxogramas e documentações dos projetos da área;

• Administração e gestão de Google Analytics;

Requisitos:

• Experiência de HTML 5, CSS, PHP e Javascript;

• Experiência do Framework Bootstrap;

• Experiência de CMS Wordpress;

• Experiência em Pacote O�ce;

• Conhecimento com Java EE;

• Conhecimento de SQL Server;

• Conhecimento em linguagens de programação;

• Conhecimento em plataforma Adobe;

• Cursando nível superior em cursos da área (Desenvolvimento Web, 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas e áreas correlatas).

Diferencial:

• Desejável experiência com WebDesign e desenvolvimento mobile;

• Ter conhecimentos de boas práticas de segurança da informação e 
SEO;

• Conhecimento de Inglês;

• Graduação completa (mesmas áreas citadas acima);

• Conhecimento da cultura e/ou ter participado do Movimento 
Escoteiro.

Perfil independente, criativo, proativo, ágil e pragmático, bom 
relacionamento interpessoal, facilidade para trabalhar em equipe, 
comunicação clara, facilidade para se adaptar à prazos e raciocínio 
lógico. 

Interessados enviar currículo para o e-mail: vagas@escoteiros.org.br 
com o título do assunto “Desenvolvedor Fullstack Jr.”.
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