
 

 

DESENVOLVEDOR FULLSTACK PLENO 
 

Como Desenvolvedor Fullstack Pleno, você será responsável por colaborar com as 
ações para suporte a área de Tecnologia da Informação do Escritório Nacional dos 
Escoteiros do Brasil, compartilhando de um espaço de trabalho multidisciplinar e 
sendo parte de uma das 100 melhores ONGs Brasileiras. 
 
CONHEÇA O DESAFIO 

 Criar indicadores e monitores da saúde dos produtos, capazes de indicar 
comportamentos fora do esperado; 

 Acompanhar constantemente os usuários, para testar aderência e qualidade; 
 Analisar e desenvolver sites institucionais, hotsites e ajustes nos demais sites 

existentes; 
 Desenvolver sistemas internos para a instituição; 
 Ajudar regiões/grupos na implementação do template nos sites; 
 Analisar e desenvolver banco de dados; 
 Elaborar tutoriais para área de web; 
 Fazer administração de Servidores Web (Linux); 
 Elaborar fluxogramas e documentações dos projetos da área; 
 Elaborar tutoriais para área de web. 
 Criar automações/scripts/macros para reduzir a carga operacional. 
 Administrar de Servidores Web (Linux); 

 
 
ESPERAMOS QUE VOCÊ 

 Esteja cursando nível superior em cursos da área de Desenvolvimento Web, 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas e áreas correlatas; 

 Tenha experiência de HTML 5, CSS e Javascript; 
 Tenha experiência de DOM e jQuery; 
 Tenha experiência do Framework Bootstrap; 
 Tenha experiência de CMS Wordpress; 
 Tenha experiência de Node.Js e Express; 
 Tenha experiência Consumo e Integração de APIs; • Conhecimento com Java 

EE; 
 Tenha experiência em PHP e Laravel; 
 Tenha conhecimentos de SQL; 
 Tenha conhecimentos em Python e Flask; 
 Tenha conhecimento em linguagens de programação; 
 Seja capaz de seguir as boas práticas e padrões de desenvolvimento da 

instituição; 
 Cuide da saúde do produto criando indicadores e monitores que indicam 

quando algo estiver se comportando de maneira inesperada; 
 



 

 

 Realize testes constantes com os usuários, para testar aderência e qualidade; 
 Analise e desenvolva sites institucionais, hotsites e ajustes nos demais sites 

existentes com foco e atenção em LGPD; 
 Realize todas as entregas com qualidade; 
 Teste o software tanto no nível de código e principalmente no nível de regras 

de negócio; 
 Seja solucionador de problemas, principalmente na prevenção e correção de 

bugs; 
 Seja Independente, criativo, proativo, ágil e pragmático; 
 Tenha bom relacionamento interpessoal, facilidade para trabalhar em equipe; 
 Tenha comunicação clara, e facilidade para se adaptar à prazos e raciocínio 

lógico. 
 
 
SERÁ UM DIFERENCIAL SE VOCÊ 
 
● Faça ou tenha sido parte do Movimento Escoteiro. 
● Tenha conhecimento básicos em outras línguas (inglês/espanhol) 

 
PROPOSTA DE TRABALHO 
 
● Trabalho Presencial – Curitiba/PR  
● Cartão-benefício (alimentação ou refeição s/ desconto em folha) 
● Regime de trabalho – CLT  
● Plano de Saúde sem coparticipação 
● Seguro de vida 
● Vale-Transporte  

 
 
PARA SE CANDIDATAR 
 
Enviar currículo para o e-mail: vagas@escoteiros.org.br com o título da vaga 
“Desenvolvedor Fullstack Pl” até 15/05/2022. 

 

 

 

 


