Edital para o Processo Seletivo para Assessor TI Pleno - Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil – 005/2022

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) está com uma (01) vaga
aberta, para o cargo de Assessor TI Pleno – com ênfase em desenvolvimento de
software, para atuação em Brasília/DF.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) é responsável por congregar
associações e lideranças políticas e rurais em todo o País. A CNA também apoia a
geração de novas tecnologias que possam auxiliar o produtor no plantio e manejo e a
criação de agroindústrias responsáveis por aumentar a produtividade rural. Outra
grande iniciativa da entidade é a cooperação e apoio aos programas regionais de
desenvolvimento agrícola, especialmente aqueles que se destinam a reduzir as
desigualdades geoeconômicas em todos os Estados brasileiros.
Aqui você vai trabalhar com tecnologias de ponta: Node.js + Typescript, Kubernetes,
CI/CD, MongoDB, Docker, Apache Kafka, ElasticSearch, microservices, event driven,
entre outras.
Se você acredita que pode contribuir para a evolução do Agro brasileiro, leia todo o
edital e faça sua inscrição!
1. Perfil desejado:
Assessor TI Pleno – com ênfase em desenvolvimento de software
•

Nível superior completo em Tecnologia da Informação

•

Experiência comprovada em:
•
•
•
•
•

•

Node.js + TypeScript;
Conhecimento em comunicação HTTP(S) (status, autenticação);
Apache Kafka
Vivência e atuação em times multidisciplinares de desenvolvimento de
software;
Vivência com metodologia ágil.

Diferenciais:
•
•
•

Conhecimento em banco de dados relacionais (Postgres, SQL Server,
Oracle);
Tests automatizados (Jest, cypress, entre outros)
Conhecimento em arquitetura baseadas em eventos
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•
•
•
•

Conhecimento em padrões de autenticação, integração e segurança de
aplicações;
Construção de pipelines;
Perfil dinâmico, proativo, comunicativo.
Bom relacionamento interpessoal em diversos níveis hierárquicos.

2. Principais atividades a serem desenvolvidas:
•
•
•

Atuar de forma colaborativa em equipe multidisciplinar, participando ativamente
na definição e desenvolvimento da arquitetura dos serviços disponíveis em
infraestrutura Cloud e on primese;
Desenvolver e disponibilizar APIs REST ou GraphQL, que serão utilizadas por
outros produtos internos, clientes e parceiros.
Desenvolver sistemas escaláveis, sustentáveis e orientados ao usuário.

3. O que mais oferecemos:
•
•
•
•
•
•

Vale alimentação ou refeição
Plano de saúde
Plano odontológico
Plano de previdência privada
Seguro de vida corporativo
Bonificação por desempenho

4. Detalhes da vaga
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Faixa Salarial: A combinar
Regime de Contratação: CLT
Local de Trabalho: Brasília/DF
5. Etapas do processo
•

Cadastro dos Currículos
No site https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo até 02 de setembro
de 2022

•

Avaliação curricular
Resultado da Avaliação de Currículo: 09 de setembro de 2022

•

Entrevista
Via Zoom Meeting
Data: a partir de 12 de setembro de 2022
Horário: a combinar.
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6. Importante:
•
•

•
•

•
•
•
•

Somente serão admitidas inscrições via Internet, no endereço eletrônico
https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo, até o dia 2 de setembro de
2022 até 23h50 no horário de Brasília.
No ato da inscrição, o candidato deverá preencher no sistema de cadastro online
os formulários disponíveis para currículo, com todas as informações referentes
à escolaridade e experiência profissional. Somente ao finalizar o preenchimento
de todo o currículo, o candidato poderá realizar sua inscrição escolhendo o edital
desejado.
Os formulários para as informações cadastrais ficarão disponíveis para edição
até o último dia das inscrições.
As informações prestadas pelo candidato em seu requerimento de inscrição são
de sua inteira responsabilidade, dispondo a CNA do direito de excluir do
processo seletivo o candidato que não preencher o formulário de forma correta
e completa ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.
As informações a respeito do resultado de cada etapa processo seletivo serão
comunicadas diretamente e exclusivamente aos candidatos por e-mail.
Não haverá divulgação pública das fases de análise curricular, resultado das
provas e divulgação do resultado final.
A CNA não se responsabiliza por qualquer informação que conste em outro
endereço.
O canal de comunicação entre os candidatos e a CNA será o e-mail
cna.srh@cna.org.br ficando VEDADA qualquer comunicação via telefone,
whatsapp etc.
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