
Vaga para Desenvolvedor Web e/ou Mobile 

  

O Synergia é um centro de Engenharia de Software reconhecido nacionalmente pelo 

investimento em processos e qualidade. Aqui você tem a oportunidade de trabalhar em 

um ambiente extremamente agradável e estimulante, dentro do Departamento de 

Ciência da Computação da UFMG, um dos mais conceituados do país. Esta vaga é para 

quem busca se melhorar continuamente, que deseja trabalha em times maduros, que 

está aberto para o aprendizado de novas tecnologias, que está disposto a experimentar 

novos processos, metodologias e ferramentas e que, por fim, aceita o desafio de tentar 

solucionar problemas complexos e desafiadores. 

 

Como um desenvolvedor no Synergia você vai: - Trabalhar em um ambiente 

colaborativo, ágil e com uma equipe altamente qualificada composta por pessoas com 

experiência em arquitetura de software, análise de sistemas, experiência de usuário 

(UX), gestão de produto, análise de negócio e teste de software; - Trabalhar com 

tecnologias, ferramentas e metodologias utilizado pelas grandes empresas do mercado; 

- Contribuir e colaborar com a equipe e clientes durante todo o processo de 

desenvolvimento de software; - Trabalhar em um ambiente informal, transparente, 

colaborativo onde o seu talento é mais valorizado do que o cargo que você ocupa. 

 

Esperamos que você: - Tenha ensino superior completo em Ciência da Computação, 

Engenharia de Software, Sistemas de Informação ou cursos relacionados; - Possua 

experiência profissional em desenvolvimento Web e/ou Mobile; - Tenha experiência em 

alguma das linguagens: Java, PHP, JavaScript; - Tenha experiência em alguma das 

bibliotecas/frameworks: React, Angular, Meteor.js. - Mostre suas habilidades e exponha 

suas experiências no processo de seleção; - Tenha facilidade para aprender e adaptar a 

mudanças. 

 

Bônus: - Conhecimento em JPA, WebServices, Banco de Dados relacional e NoSQL, 

Node.js, Vue, Material Design e Docker/Kubernates; - Prática na utilização de padrões 

de projetos, orientação a objeto e testes unitários; - Conhecimento em DevOps. 

 

Local de Trabalho: Laboratório Synergia que fica no DCC/ICEx/UFMG. 

Salário: a combinar 

 


