
Edital para a vaga de Estagiário em Programação JAVA

Título da Vaga: 
Estagiário para Programação Java.
 

Quantidade: 
1 (Uma) Contratação Imediata + Cadastro Reserva.

Descrição da Vaga:
O  estagiário  atuará  em  atividades  como:  codificação  dos  programas  de  computador,
compilação  de  linguagens  de  programação,  visando  conferir  e  acertar  sintaxe  do
programa, realização de testes nos código fonte, modificação de programas, alterando o
processamento, a codificação e demais elementos, visando corrigir  falhas e/ou atender
alterações  de  sistemas  e  necessidades  novas,  aperfeiçoamento  dos  conhecimentos
técnicos,  através de pesquisas,  estudo de manuais  e participação em cursos,  visando
também a otimização da utilização dos recursos disponíveis na empresa, realização de
simulações  e  criação  de  ambientes  de  produção  a  fim  de  aferir  os  resultados  dos
programas,  criação  de  documentações  complementares,  como  "helps",  instruções  de
operação ou de acertos de consistência.

Competências Principais:

- Lógica matemática;

- JAVA; e;

- Banco de dados relacional.
 
Conhecimentos específicos desejáveis:

- Web Services;

- Conhecimento no Framework iWorkplace;

- XML, JSP, iReport;
- JBoss;

- Conhecimento na ferramenta de desenvolvimento Eclipse.
 
Habilidades:

- Organização, planejamento e controle;

- Motivação;

- Trabalhar em equipe;

- Comunicação e expressão;

- Relacionamento Interpessoal;

Exigências:
O(a) candidato(a) deverá estar devidamente matriculado em curso superior na área de
informática e ter cursado as seguintes disciplinas: Algoritmo, Programação Orientada a
Objeto, Estrutura de Dados; e, Banco de Dados I.

Carga Horária: 30 horas semanais, isto é, 6 horas corridas diariamente.
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O que a vaga oferece:
Bolsa Remunerada; e,
Vale Transporte.

Critério da seleção:

- Análise curricular;

- Prova Técnica, e;

- Entrevista.

OBS.:  Interessados  enviar  currículo  e  histórico  escolar  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 e-mail e telefones 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/

