
Edital para a vaga de Analista de Banco de Dados

Título da Vaga:

Analista de Banco de Dados.

 

Quantidade:

Cadastro de Reserva.

 

Descrição da Vaga: 

-  Pesquisar  e  avaliar  ferramentas  de  banco  de  dados  disponíveis  no  mercado  e  sua

aplicabilidade para a empresa, analisando a relação custo/benefício de sua aquisição. 

- Participar do levantamento de dados e da definição de métodos e recursos necessários para

implantação de sistemas e/ou alteração dos já existentes. 

- Estudar, pesquisar, desenvolver e aperfeiçoar projetos de banco de dados, promovendo a

melhor utilização de seus recursos, facilitando o seu acesso pelas áreas que deles necessitem.

-  Elaborar,  especificar,  desenvolver,  supervisionar  e  rever  modelos  de  dados,  visando

implementar e manter os sistemas relacionados;

- Administrar sistema de proteção de dados (Backup/Restore);

- Instalar, configurar, manter e dar suporte aos bancos de dados;

- Pesquisar, levantar custos e necessidades e desenvolver projetos de segurança de dados.

 Competências Principais:

- Banco de dados (MySql, MS SQL Server, Oracle, PostgreeSQL, etc), 

- Web Services. 

- Container (JBoss, TomCat, etc). 

- Report (Jasper Report, etc). 

- Modelagem de Dados; 

- Linguagem Unificada de Modelagem (UML);

- Conhecimento Básico em Gerenciamento de Projetos.

- Conhecimento em Análise de Processos de Negócios. 

Conhecimentos específicos desejáveis:

- Conhecimento com Servidores de Aplicação, de Banco de Dados;

- Conhecimentos modelos e estruturas para otimização dos bancos de dados.

 

Conhecimentos Gerais:

- Organização e planejamento;
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- Motivação;

- Trabalhar em equipe;

- Comunicação e expressão;

- Relacionamento Interpessoal;

- Pró-atividade.

 

Exigência:

- Superior completo em Sistemas de Informação ou Ciência da Computação ou área afim;

- Possuir experiência profissional mínima comprovada de pelo menos 06 meses em Análise de

Banco de Dados ou Administração de Banco de Dados.

Desejável

- Inglês Intermediário;

- Desejável Certificação na área de Banco de Dados.

 O que a vaga oferece:

- Regime de Contratação CLT (Efetivo);

- Plano de Saúde;

- Plano Odontológico; e,

- Vale Alimentação.

Critério da seleção:

- Análise curricular;

- Prova Técnica, e, 

- Entrevista. 

 

OBS.: Interessados enviar currículo no período de 09/06/2017 a 14/06/2017 até às 23h59m

para o e-mail processoseletivo@sergipetec.org.br, informando a vaga desejada, incluindo

número de telefone para contato.

 

ATENÇÃO:  Os  currículos  devem  ser  enviados  preferencialmente  o  modelo

disponibilizado  na  Plataforma  de  Currículo  Lattes,  e  pode  ser  cadastrado  no

site www.lattes.cnpq.br.
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http://www.lattes.cnpq.br/

