Cartaz de Vagas
Desenvolvedor WEB Backend Pleno- Chapecó/SC
Benefícios: Salário de R$5.000,00 a R$7.000,00.
Descrição: Conhecimento em: - Avançado em Node.js e ReactJS; Conhecimento avançado em HTML e CSS; - APIs RESTFull; - DevOps; - Git
(GitLab); - Code Review; - Testes Automatizados.
Requisitos:
- Experiência em desenvolvimento de software de sistema de média/alta
complexidade;
- Experiência com metodologia Ágil será um diferencial;
- Formação em Ciências da Computação ou Sistemas de Informação ou
Similar;
- Habilidades analíticas / atenção a detalhes e tenacidade.
Ref.: 6106

Desenvolvedor Delphi Pleno- Chapecó/SC
Descrição: Remuneração de R$5.000,00 a R$7.000,00.
Requisitos:
- Experiência com metodologia Ágil será um diferencial;
- Formação em Ciências da Computação ou Sistemas de Informação ou
Similar;
- Habilidades analíticas / atenção a detalhes e tenacidade.
- Conhecimento em: Delphi/ Code Review/ SVN e/ou GitLab/ Banco de dados
SQL Server.
- Experiência em desenvolvimento de software de sistema de média/alta
complexidade.
Ref.: 6094

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Desenvolvedor WEB Backend Senior- Chapecó/SC
Benefícios: Salário de R$5.000,00 a R$7.000,00.
Descrição: Conhecimento em: - Avançado em Node.js e ReactJS; Conhecimento avançado em HTML e CSS; - APIs RESTFull; - DevOps; - Git
(GitLab); - Code Review; - Testes Automatizados.
Requisitos:
- Habilidades analíticas / atenção a detalhes e tenacidade.
- Formação em Ciências da Computação ou Sistemas de Informação ou
Similar;
- Experiência com metodologia Ágil será um diferencial;
- Experiência em desenvolvimento de software de sistema de média/alta
complexidade;
Ref.: 6104

Desenvolvedor BI- Senior- Chapecó/SC
Benefícios: Salário de R$7.000,00 a R$9.000,00.
Descrição: Conhecimento em: - Avançado em Power Bi; - Banco de dados
SQL Server; - SQL Server Integration Services SSIS; - Git (GitLab); - Code
Review; - React Native e Flutter é um diferencial.
Requisitos:
- Experiência em desenvolvimento de software de sistema de média/alta
complexidade;
- Experiência com metodologia Ágil será um diferencial;
- Formação em Ciências da Computação ou Sistemas de Informação ou
Similar;
- Habilidades analíticas / atenção a detalhes e tenacidade.
Ref.: 6102

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas

QA Pleno- Chapecó/SC
Benefícios: Salário de R$3.500,00 a R$5.000,00.
Requisitos:
- Experiência em testes de sistemas de média complexidade;
- Formação em Ciências da Computação ou Sistemas de Informação ou
Similar;
- Habilidades analíticas / atenção a detalhes e tenacidade.
Ref.: 6103

Desenvolvedor Mobile Senior- Chapecó/SC
Benefícios: Salário de R$7.000,00 a R$9.000,00.
Descrição: Conhecimento em: - iOS com Swift; - Android com Java e Kotlin; APIs RESTFull; - Git (GitLab); - Testes Automatizados; - Code Review; - React
Native e Flutter é um diferencial.
Requisitos:
- Experiência em desenvolvimento de software de sistema de média/alta
complexidade;
- Experiência com metodologia Ágil será um diferencial;
- Formação em Ciências da Computação ou Sistemas de Informação ou
Similar;
- Habilidades analíticas / atenção a detalhes e tenacidade.
Ref.: 6101

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Desenvolvedor Mobile Pleno- Chapecó/SC
Benefícios: Salário de R$5.000,00 a R$7.000,00.
Descrição: Conhecimento em: iOS com Swift; - Android com Java e Kotlin; APIs RESTFull; - Git (GitLab); - Testes Automatizados; - Code Review; - React
Native e Flutter é um diferencial.
Requisitos:
- Experiência em desenvolvimento de software de sistema de média/alta
complexidade;
- Experiência com metodologia Ágil será um diferencial;
- Formação em Ciências da Computação ou Sistemas de Informação ou
Similar;
- Habilidades analíticas / atenção a detalhes e tenacidade;
Ref.: 6100

Desenvolvedor DevOps Pleno- Chapecó/SC
Benefícios: Salário de R$5.000,00 a R$7.000,00.
Descrição: Conhecimentos em: - Implementar Cultura DevOps; - Automatizar
Processos de Integração Contínua e Pipeline CI/CD; - Gerenciar ambiente de
DevOps; - Ambiente Linux; - Ambiente Kubernetes; - Jeankins; - Git (GitLab); Code Review; - Testes Automatizados.
Turno: Indiferente
Requisitos:
- Experiência em desenvolvimento de software de sistema de média/alta
complexidade;
- Experiência com metodologia Ágil será um diferencial;
- Formação em Ciências da Computação ou Sistemas de Informação ou
Similar;
- Habilidades analíticas / atenção a detalhes e tenacidade;
Ref.: 6099

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Desenvolvedor Delphi Junior- Chapecó/SC
Benefícios: Salário de R$3.000,00 a R$4.500,00.
Requisitos:
- Experiência em desenvolvimento de software de sistema de média/alta
complexidade;
- Experiência com metodologia Ágil será um diferencial;
- Formação em Ciências da Computação ou Sistemas de Informação ou
Similar;
- Habilidades analíticas / atenção a detalhes e tenacidade.
- Conhecimento em: Delphi/ Banco de dados SQL Server/ SVN e/ou GitLab/
Code Review.
Ref.: 6098

Analista de Infraestrutura- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 2045.00
Benefícios: Vale alimentação R$ 25,00 por dia. Salário inicial: R$ 2.045,00 /
após 3 meses: R$ 2.300,00.
Descrição: Manter ambiente de infraestrutura de dados, redes, segurança e
parte técnica funcionais e com indicadores de funcionamento dentro dos
padrões de funcionamento.
Requisitos:
- Experiência na função;
- - Ensino superior completo ou pelo menos 80% do curso : Sistemas de
informação/ ciências da computação / técnico em redes;
- - Raciocínio lógico apurado;
- - Capacidade de troubleschooting.
Ref.: 6097

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Desenvolvedor Delphi Senior- Chapecó/SC
Benefícios: Remuneração de R$7.000,00 a R$9.000,00.
Requisitos:
- Experiência em desenvolvimento de software de sistema de média/alta
complexidade;
- Experiência com metodologia Ágil será um diferencial;
- Formação em Ciências da Computação ou Sistemas de Informação ou
Similar;
- Habilidades analíticas / atenção a detalhes e tenacidade;
- Conhecimento em: Delphi/ Banco de dados SQL Server/ SVN e/ou GitLab/
Code Review.
Ref.: 6096

Consultor e Implantação ERP- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 2500,00 até R$ 3000,00
Benefícios: plano de saúde UNIMED, seguro de vida, vale-alimentação, entre
outros benefícios oferecidos pela organização.
Descrição: Atendimento aos usuários de sistema ERP, identificação e registro
de problemas e suporte.
Horário: Comercial segunda a sexta-feira.
Requisitos:
- Graduação em Ciências Contábeis ou Administração.
Ref.: 6011

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Analista de TI- Chapecó/SC
Remuneração: A combinar
Descrição: Para atuar no planejamento e monitoramento de liberações de
versões de softwares, bem como desenvolver rotinas de testes e propor
ferramentas e metodologias de testes para garantir a qualidade, usabilidade,
consistência e bom desempenho das rotinas de software.
Requisitos:
- Graduação completa na a área de Tecnologia da Informação ou áreas afins.
- Experiência com as linguagens de programação Delphi e Java;
- Conhecimento em ciclo de testes, banco de dados e ferramentas para
automatização de testes.
- Inglês Básico
- Disponibilidade para atuar como PJ.
Ref.: 5744

Programador- Chapecó/SC
Remuneração: A combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Combustível, Unimed,
Uniodonto, Seguro de Vida, Reembolso Farmácia, plano de celular corporativo,
prêmio por atingimento de metas.
Descrição: Vai trabalhar com Atualizações de Versões e Desenvolvimento de
Rotinas
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Necessário: Conhecimento e experiência com Programação e Banco de
Dados. Disponibilidade para viagens.
- Ensino superior completo.
Ref.: 5936

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Programador Senior - TI- Chapecó/SC
Remuneração: A combinar
Descrição: Trabalhar na concepção, construção e manutenção de diferentes
tipos de sistemas informacionais. Desenvolver softwares que atendam as
necessidades da organização.
Horário: Segunda a sexta feira em horário comercial.
Requisitos:
- Formação superior em área afim;
- Domínio das linguagens Dephi e Java é pré requisito indispensável;
- Conhecimentos de padrões de projetos, testes unitários, desenvolvimento
mobile e WEB com Spring boot e JPA será considerado um diferencial;
- Conhecimento em WEB será valorizado no processo seletivo.
Ref.: 5760
Analista de Serviços- Chapecó/SC
Descrição: - Atuar na manutenção de processos, ferramentas e metodologias
de implantação; - Atuar como apoio aos Gerentes de projetos e nas rotinas
operacionais da área; - Desenvolver e aperfeiçoar modelos de documentos
utilizados na metodologia de implantação; - Analisar e dar o devido
encaminhamento às atividades referentes ao PMO; - Elaborar e apresentar
indicadores periódicos; - Planejar e executar a atualização periódica e no
processo de auditoria da metodologia; - Administrar e apoiar o uso das
ferramentas de apoio ao gerenciamento de projetos; - Apoiar os Gerentes de
Projetos na negociação de recursos entre projetos.
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Possuir ensino Superior Completo ou em andamento em: Ciências Contábeis,
Sistemas de Informações ou Engenharia;
- Possuir conhecimento básico em ferramentas de gestão de cronogramas;
- Possuir conhecimento em metodologia de gerenciamento de projetos
(PMBoK, Scrum, Kanban...)
- Possuir domínio do Pacote Office;
- Será considerado diferencial possuir experiência mínima de 1 ano na função e
em análise de processos ou projetos.
Ref.: 5754
Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031
MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas

Consultor de Implantação HCM- Chapecó/SC
Remuneração: A combinar
Descrição: - Executar os trabalhos técnicos de implantação de projeto na sede
do cliente; - Orientar o cliente no melhor uso das facilidades do sistema; Providenciar documentação de projetos conforme metodologia de implantação;
- Efetuar demonstrações técnicas das funcionalidades dos sistemas; - Reportar
projetos, atividades, riscos e pendências para o Gerente de Projetos; Administrar e dar continuidade aos retornos dos chamados relativos aos
projetos.
Horário: Segunda a sexta feira em horário comercial.
Requisitos:
- Cursando as áreas de Administração, Contábeis, Sistema de Informação e/ou
áreas afins;
- Dominar o Pacote Office;
- Ter certificação na Metodologia Senior e conhecimento do Sistema de Gestão
de Pessoas HCM Senior;
- Ter disponibilidade para viagens;
- Possuir carro próprio
- Serão considerados diferenciais: - Formação ou Especialização em Gestão de
Pessoas; - Conhecimento em Legislação Trabalhista e Gestão de Pessoas; Experiência em implantação de softwares.
Ref.: 5753

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Programador Software Scada- Chapecó/SC
Remuneração: A combinar
Descrição: Desenvolvimento de IHM e CLPS; Acompanhamento de Diagrama
Elétrico;
Horário: Jornada de trabalho
Requisitos:
- Curso técnico na área.
Ref.: 6152

Analista de Sistemas Jr- Chapecó/SC
Descrição: Responsável pelo suporte técnico da empresa, hardware e
software, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
Gerenciamento dos servidores, backup em geral.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Segunda a sexta feira em horário comercial
Requisitos:
- Formação superior em área afim;
- Domínio técnico para soluções de problemas de rotina na empresa tanto em
hardware como software;
- Desejo de crescimento profissional junto com a organização;
Ref.: 6158

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

