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PROJETO NAVE DO CONHECIMENTO DO ENGENHÃO
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO:
PROGRAMADOR (A) DE WEB
PERFIL DO CARGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalhara no horário de 09h00min as 18h00min, com intervalo para refeição e descanso de
13h00min as 14h00min, de Segunda a Sexta feira e no Sábado de 09h00min as 13h00min,
sempre que tiver necessidade de serviços, perfazendo uma jornada de 44 horas semanais. Sendo
o descanso semanal aos Domingos.
Realiza análises para a implementação do desenvolvimento técnico e visual de páginas da web,
dominando suas linguagens e bancos de dados que são usados nos projetos. Executa a
manutenção dos sistemas, fazendo eventuais correções necessárias, visando atender às
necessidades dos usuários, além da verificação da capacidade do servidor em resposta ao volume
de informações. Desenvolver projetos de sistemas WEB dinâmicos com tecnologia PHP +
MySQL. Desenvolver aplicativos móveis através de frameworks multiplataforma como
PhoneGAP, AppAcelerator, dentre outros.. Utiliza tecnologias Java, Javascript, HTML5, PHP,
MySQL e MongoDB.
Desenvolve trabalhos de montagem, depuração e testes de programas, executando serviços de
manutenção nos programas já desenvolvidos.
ATRIBUIÇÕES:
- Realiza as fases de elaboração de requisitos e da programação de sistemas, desenvolve, testa e
implementa.
- Conhece tecnicamente as fases das atividades, identifica e orienta na solução de problemas.
- Codifica e realiza os testes, prepara documentação e produz manuais de operação.
- Realiza a implementação e a manutenção de novos sistemas.
- Ajusta sistemas existentes para acompanhar as mudanças e necessidades dos usuários.
- Elabora relatórios com base em dados extraídos diretamente de banco de dados, executando
requisições SQL complexas e tratamento de dados diversos.
- Desenvolver aplicativos móveis multiplataforma ligados ao projeto das Naves do
Conhecimento.
Fluente no Inglês técnico.
REQUISITOS:
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ESCOLARIDADE: Ensino Superior completo em Análise de Sistemas ou Processamento de
Dados, Programação de Computadores.
EXPERIENCIA: Na área de atuação de 03 ou mais;
CONHECIMENTOS E HABILIDADES:
- Domínio de linguagens de programação (back-end e front-end): HTML5/ CSS/ PHP/
Javascript/C#/Java
- Conhecimento sobre banco de dados. Imprescindível o conhecimento da linguagem SQL tanto
para desenvolvimento quanto para trabalhos de extração de relatórios e BI.
- Conhecimentos em projetos WEB e mobile com design responsivo para o frontend.
- Hospedagem de arquivos e permissões de pasta
- Ferramentas: Apache, MySQL, Netbeans, GIT, SVN
- Sistemas operacionais: Linux, Windows, Mac OS.
- Frameworks e CMS como: Code Igniter, Wordpress, Joomla, Angular.JS
BENEFÍCIOS:
 Plano de Saúde;
 Plano Odontológico
 Ticket Refeição/Alimentação
 Vale Transportes
 Seguro de Vida
NORMAS:
 Estar ciente das normas constante do manual de ambientação e ao regulamento interno do
IDACO, respeitando a sua aplicabilidade nas atividades a serem desenvolvidas;

Declaro ter recebido o perfil do cargo, estando ciente que o mesmo poderá ser alterado visando
um melhor enquadramento da função. No caso de alteração do horário de trabalho, devera ser
elaborado termo de alteração do horário de trabalho, não se caracterizando alteração contratual.
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