
Código da Vaga

PS 0288
Publicada em 27/12/2021

Tecnologia com Credibilidade

Para se candidatar, envie um 
e-mail para 

vagas@facti.com.br,
com o assunto

“Vaga para Analista de 
processos PS 0288”.

Anexe o seu currículo e 
informe também sua 

pretensão salarial.

OPORTUNIDADE PROFISSIONAL

Analista de Processos
(contratação celetista para início imediato)

PERFIL
Profissional de nível pleno ou superior, com experiência no mapeamento e modelagem de fluxos e 
processos, para atuar em Projeto de PD&I voltado à gestão, acompanhamento e avaliação de resultados 
no setor de Tecnologia da Informação, a ser executado pela Facti como Instituição Científica e Tecnológica 
Privada.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
O profissional deverá atuar no desenvolvimento e revisão dos atuais fluxos e processos do projeto e 
sistema utilizado, além de contribuir com o planejamento das atividades e sua execução, apoiando a 
Gerência na realização de atividades com maior complexidade.

EXPERIÊNCIA E HABILIDADES
(1) Mapeamento e modelagem de fluxos e processos; (2) Definição de regras de negócio para 
desenvolvimento de sistemas; (3) Elaboração de documentos, relatórios e outros entregáveis; (4) Auxílio na 
definição e monitoramento de indicadores de desempenho; e (5) Utilização de metodologias ágeis em 
projetos.

ESCOLARIDADE MÍNIMA
Graduação em qualquer curso de Ensino Superior. Mestrado ou Doutorado serão considerados um 
diferencial.

mailto:vagas@facti.com.br


Químico
(contratação celetista para início imediato)

PERFIL
Profissional de nível pleno ou superior, com conhecimentos em ensaios analíticos e processos de dosagem 
de elementos em resíduos eletroeletrônicos para atuar em Projeto de P&D com parceiros nacionais e 
internacionais, no qual a Facti desempenha o papel de fundação de apoio.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
(1) Reprodução do processo hidrometalúrgico patenteado em escala laboratorial; (2) caracterização de 
processo (rendimento; relação custo/rendimento) e de produtos (forma química e pureza dos produtos 
obtidos); (3) avaliação das possibilidades de melhorias no processo; (4) escalonamento do processo para 
escala piloto; (5) realização de ensaios para integração dos processos de tratamento físico e 
hidrometalúrgico; (6) detalhamento das condições físico-químicas de operação para embasar o projeto de 
plantas piloto no Brasil e exterior; (7) operacionalização da planta piloto no Brasil; e (8) estruturação dos 
dados obtidos nos testes físico-químicos de caracterização do desempenho das plantas piloto e da 
eficiência da rota desenvolvida.

EXPERIÊNCIA E HABILIDADES
Experiência prévia em ensaios analíticos, processos de dosagem de elementos em resíduos eletrônicos, 
recuperação de Lítio e Cobalto de baterias oriundas de logística da cadeia reversa de eletroeletrônicos.

ESCOLARIDADE MÍNIMA
Mestrado em Engenharia Química ou Química.

Código da Vaga

PS 0287
Publicada em 02/12/2021

Tecnologia com Credibilidade

Para se candidatar, envie um 
e-mail para 

vagas@facti.com.br,
com o assunto

“Vaga para Químico PS 
0287”.

Anexe o seu currículo e 
informe também sua 

pretensão salarial.

OPORTUNIDADE PROFISSIONAL

mailto:vagas@facti.com.br


Código da Vaga

PS 0286
Publicada em 02/12/2021

Tecnologia com Credibilidade

Para se candidatar, envie um 
e-mail para 

vagas@facti.com.br,
com o assunto

“Vaga para Analista de 
infraestrutura PS 0286”.
Anexe o seu currículo e 

informe também sua 
pretensão salarial.

OPORTUNIDADE PROFISSIONAL

Analista de Infraestrutura
(contratação celetista para início imediato)

PERFIL
Profissional de nível pleno ou superior, com experiência na manutenção e administração de plataformas 
web e suas bases de dados, para atuar em Projeto de PD&I voltado à gestão, acompanhamento e 
avaliação de resultados no setor de Tecnologia da Informação, a ser executado pela Facti como Instituição 
Científica e Tecnológica Privada.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
O profissional deverá contribuir de forma significativa para a manutenção da infraestrutura tecnológica do 
projeto - em especial a disponibilidade, integridade, autenticidade e confidencialidade da plataforma e seus 
dados -, atuando em questões que vão desde a gerência da rede até a estrutura e configuração do 
armazenamento.

EXPERIÊNCIA E HABILIDADES
(1) Implantar, gerenciar e monitorar serviços de TI; (2) Instalar e administrar servidores locais ou na nuvem; 
(3) Realizar rotinas de backup local ou na nuvem; (3) Executar projetos de TI voltados a infraestrutura; (4) 
Elaboração de scripts para automatização de rotinas; (5) Realização de projetos com metodologias ágeis.

ESCOLARIDADE MÍNIMA
Graduação em Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação. Pós-graduação será considerada um 
diferencial.

mailto:vagas@facti.com.br


UX Designer 
(contratação celetista para início imediato)

PERFIL
Profissional de nível pleno ou sênior, com experiência no desenvolvimento de interfaces gráficas de 
sistemas web, para atuar em Projeto de PD&I voltado à gestão, acompanhamento e avaliação de 
resultados no setor de Tecnologia da Informação, a ser executado pela Facti como Instituição Científica e 
Tecnológica Privada.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
O profissional deverá ser capaz de propor e desenvolver aprimoramentos na identidade visual do 
sistema,especialmente em funcionalidades de visualização de dados e experiência do usuário. Deverá ser 
capaz, igualmente, de conduzir estudos visando à constante atualização da interface e fluxos de 
informação.

EXPERIÊNCIA E HABILIDADES
(1) Análise de resultados e propositura de iniciativas; (2) Realização de processos de pesquisa de UX para 
tomada de decisões nos produtos; (3) Desenho de entregáveis (fluxogramas, processos, wireframes e 
documentação); (4) Desenho de interfaces e interações (UI); (5) Validação de soluções de produto com 
protótipos e usuários; (6) Utilização de metodologias ágeis em projetos.

ESCOLARIDADE MÍNIMA
Graduação em Administração, Design Gráfico, Marketing, Publicidade e Propaganda ou Comunicação 
Social.

Código da Vaga

PS 0284
Publicada em 02/12/2021

Tecnologia com Credibilidade

Para se candidatar, envie um 
e-mail para 

vagas@facti.com.br,
com o assunto

“Vaga para UX Designer PS 
0284”.

Anexe o seu currículo e 
informe também sua 

pretensão salarial.

OPORTUNIDADE PROFISSIONAL

mailto:vagas@facti.com.br


Especialista Técnico - Educação e Capacitação
(contratação celetista para início imediato)

PERFIL
Profissional com experiência em atividades educacionais relacionadas a ações de capacitação técnica em temas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, para atuar na estruturação de um projeto piloto de capacitação executado 
pela Facti como Instituição Científica e Tecnológica Privada.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
(1) Apoiar a definição de disciplinas técnicas e seu respectivo conteúdo programático, tanto para ensino a distância 
quanto presencial; (2) Elaborar materiais didáticos, slides, ementas e demais documentos de cunho pedagógico; (3) 
Ministrar cursos de capacitação a partir de ementas já estruturadas; (4) Apoiar na preparação de docentes e revisão 
do conteúdo de aulas; (5) Auxiliar no mapeamento de demandas de competências técnicas; (6) Auxiliar no 
levantamento de requisitos e necessidades para realização do projeto.

EXPERIÊNCIA E HABILIDADES
(1) Preparação e ministração de cursos de capacitação e qualificação em temas pertinentes a uma ou mais das 
seguintes áreas: Big Data, Cloud Computing, Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Segurança da Informação.
(2) Realização de análises e desenvolvimento de relatórios e documentos diversos; e
(3) Utilização de metodologias ágeis no desenvolvimento de projetos.

ESCOLARIDADE MÍNIMA
Pós-graduação ("lato sensu") em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou 
áreas similares. Mestrado e Doutorado serão considerados um diferencial.

Código da Vaga

PS 0281
Publicada em 24/11/2021

Tecnologia com Credibilidade

Para se candidatar, envie um 
e-mail para 

vagas@facti.com.br,
com o assunto

“Vaga para  Especialista 
Técnico - PS 0281”.

Anexe o seu currículo e 
informe também sua 

pretensão salarial.

OPORTUNIDADE PROFISSIONAL

mailto:vagas@facti.com.br


Código da Vaga

PS 0267
Publicada em 27/04/2021

Tecnologia com Credibilidade

Para se candidatar, envie um 
e-mail para 

vagas@facti.com.br,
com o assunto

“Vaga para Desenvolvedor de 
Software Sênior - PS 0267”.

Anexe o seu currículo e 
informe também sua 

pretensão salarial.

OPORTUNIDADE PROFISSIONAL

DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE SÊNIOR
(contratação celetista para início imediato)

PERFIL
Profissional de nível sênior, com experiência no desenvolvimento de sistemas ou plataformas web em Javascript 
ou Node.js, para atuar em Projeto de PD&I voltado ao aprimoramento de sistema de gestão de recursos 
financeiros, a ser executado pela Facti como Instituição Científica e Tecnológica Privada.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
(1) Desenvolver sistemas e plataformas web; (2) Realizar testes e homologação de soluções já desenvolvidas 
ou que virão a ser implementadas; (3) Apoiar na definição da arquitetura do sistema; (4) Levantar e documentar 
requisitos funcionais e não funcionais.

EXPERIÊNCIA E HABILIDADES
(1) Desenvolvimento de sistemas ou plataformas web nas linguagens Javascript ou Node.js; (2) Utilização de 
metodologias ágeis de desenvolvimento de software em projetos; (3) Levantamento e análise de requisitos 
funcionais e não funcionais de software; (4) Utilização do Gitlab (ou repositório similar) para o gerenciamento do 
desenvolvimento de software.

ESCOLARIDADE MÍNIMA
Graduação em Ciência da Computação ou Engenharia da Computação.



ANALISTA DE DADOS PLENO
(contratação celetista para início imediato)

PERFIL
Profissional de nível pleno, com experiência na estruturação e tratamento de dados, para atuar em Projeto de 
PD&I voltado ao aprimoramento de sistema de gestão de recursos financeiros, a ser executado pela Facti como 
Instituição Científica e Tecnológica Privada.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
(1) Realizar a automatização da captura e da análise de dados do sistema; (2) Apoiar a estruturação e 
gerenciamento do banco de dados; (3) Apoiar a construção de indicadores com o intuito de auxiliar no processo 
de tomada de decisão e gestão.

EXPERIÊNCIA E HABILIDADES
(1) Organização e tratamento de dados estruturados e não estruturados mediante o uso de ferramentas ETL; (2) 
Desenvolvimento de algoritmos em linguagem Javascript, Node.js ou Python; (3) Modelagem de dados em 
MongoDB; (4) Realização de análises e desenvolvimento de relatórios.

ESCOLARIDADE MÍNIMA
Graduação em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou Sistemas de 
Informação.

Código da Vaga

PS 0265
Publicada em 27/04/2021

Tecnologia com Credibilidade

Para se candidatar, envie um 
e-mail para 

vagas@facti.com.br,
com o assunto

“Vaga para Analista de Dados 
Pleno - PS 0265”.

Anexe o seu currículo e 
informe também sua 

pretensão salarial.

OPORTUNIDADE PROFISSIONAL


