
Analista de Sistemas Jr 
 

Empresa S/A de pequeno porte dedica-se a aluguel de carros, majoritariamente B2B (vende para 
agências de viagens) e principalmente locação internacional. Trinta por cento das suas vendas são 
ecommerce o resto por Contact Center que atende pelo telefone ou por e-mail. 
 

Objetivos da função: 
 
• Ser o suporte para os sistemas da empresa para as áreas de Operações, Financeira e 
Administrativa. 
• Fazer a manutenção nos sistemas da empresa (Inclusão e alteração) 
• Ser a interface entre Departamentos Internos e TI para manutenção e novas demandas dos 
nossos sistemas. 
• Emitir parecer técnico, sobre o desenvolvimento do sistema e aplicação, quando for necessário 
• Desenhar o diagrama de fluxos de informações 
• Elaborar documentação para os sistemas e aplicações de fácil entendimento, visando a melhor 
interpretação dos programadores. 
• Documentar os sistemas da empresa. 
 

Habilidades necessárias: 
 
• Curso superior cursando o último semestre ou completo em em áreas relacionadas ao 
desenvolvimento de software (Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de 
Informação, Análise de Sistemas, etc). 
• Conhecimentos em programação XML, Desenvolvimento Web, .NET 
• Habilidades em escrita de testes automatizados 
• Será um diferencial pessoas que conheçam o mercado de viagens corporativas e os sistemas 
utilizados nesta área. 
 

Características pessoais: 
 
• Bom relacionamento interpessoal 
• Capacidade analítica 
• Foco no resultado 
• Trabalho em equipe 
• Organização e planejamento 
• Idiomas: Inglês Nível Técnico 
Salário de acordo com o mercado 
 

Benefícios: 
 
• VT de acordo com a necessidade; 
• Ticket Restaurante R$ 29,60 dia 
• Assistência Médica Sulamérica 
• Assistência Odontológica Odontoprev 
Horário de trabalho: Segunda á sexta 08h30 ás 18h18. 
 

Fácil acesso a zona sul de SP, próximo à estação Granja Julieta. Se você tem 
aderência aos requisitos acima, encaminhe o seu currículo para o email: 
recursoshumanosmot@gmail.com, colocando no título o nome da vaga. Informar 
no currículo as pretensões salariais. 
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