OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
INTERACT SOLUTIONS

CARGO: Analista de Qualidade de Software
CARGA-HORÁRIA: 30h semanais
ATIVIDADES DA VAGA:
- Planejar, executar e registrar atividades relativas a testes de software;
- Elaborar e revisar documentações do sistema, que abrangem Manuais do
Produto, Releases Notes, Material de apoio multimídia. Spotlight e tutoriais;
- Receber solicitações de customizações, monitorar a implementação,
executar testes, documentar processo de instalação e disponibilizar as
customizações aos clientes;
- Auxiliar em atividades de análise de sistemas, criando artefatos de
projetos, confeccionando protótipos de telas, registro de atividades de
projetos, avaliar e acompanhar registro de erros ou solicitações de melhoria
de sistemas, entre outras;
REQUISITOS:
- Formação completa ou cursando Análise de Sistemas, Ciência da
Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação e afins;
- Facilidade de escrita para documentação.
EMPRESA DE ATUAÇÃO

A Interact Solutions, empresa brasileira de
Tecnologia de Informação ocupa uma
reconhecida posição de liderança no Brasil
em pesquisa e desenvolvimento de softwares
para gestão corporativa. Desenvolve sistemas
de gestão voltados para planejamento
estratégico, qualidade, processos,
competências e riscos e está selecionando
pessoas para integrar sua equipe.

TENHO INTERESSE.
E AGORA?

O aluno intercambista que tiver interesse em
ocupar a vaga, deve informar diretamente a
Assessoria para Assuntos Interinstitucionais e
Internacionais da Univates, a fim de que se
estabeleçam os devidos contatos. Após, a
Interact Solutions poderá realizar uma seleção,
a ser agendada com antecedência.

MOBILITY@UNIVATES.BR

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
INTERACT SOLUTIONS

CARGO: Desenvolvedor de Software
CARGA-HORÁRIA: 30h semanais
ATIVIDADES DA VAGA: Desenvolver módulos e funcionalidades do SA na
linguagem de programação Java utilizando a metodologia Scrum.
REQUISITOS:
- Formação completa ou cursando graduação/técnico preferencialmente da
área de Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Análise de
Sistemas e afins;
- Experiência e prática com linguagem de programação JAVA;
- Conhecimentos em HTML, SQL e JavaScript.
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CARGO: Tradutor
CARGA-HORÁRIA: 30h semanais
ATIVIDADES DA VAGA: Tradução de software e manuais para a língua
espanhola.
REQUISITOS:
- Estar cursando qualquer curso de graduação;
- Possuir fluência em língua espanhola.
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