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Analista de dados

Hiring organization
Varsomics

Description
A precisão está no nosso DNA

Employment Type

Já pensou em trabalhar com um time multidisciplinar, de alto rendimento e que faz
parte do melhor Hospital da América Latina? Você também deseja fazer parte de
um time que busca viabilizar e promover o acesso a novas tecnologias e a prática
da medicina de precisão?

Full-time

Job Location
Remote work possible

Então, vem fazer parte da Varsomics e venha contribuir para ajudar a melhorar os
tratamentos médicos e a saúde da população.

Working Hours

Somos uma empresa dentro do melhor hospital da América Latina, que é 34 melhor
do mundo e único hospital brasileiro no top 50 e latino-americano no top 100,
segundo o The World ‘s Best Hospitals 2022. Desenvolvemos soluções de
bioinformática e prestação de serviços de excelência aplicados para as áreas
relacionadas à genética, bioinformática e medicina personalizada.

Date posted

200 horas

21 de setembro de 2022

Time de Data & Analytics
O time de D&A do Varstation tem como principal objetivo fomentar a cultura
orientada a dados na
empresa. Democratização de Dados e o uso de ferramentas analíticas para
encontrar e resolver paradoxos do negócio são as prioridades de D&A. Nossos
Analistas de Dados são elementos chave na jornada de continuamente entender
nosso negócio e ajudar o Varstation na missão de apoiar o desenvolvimento
da Genética.

Responsibilities
– Dar suporte a discussões orientadas a dados entre todas as equipes da empresa
– Desenvolver Testes de Hipóteses e Análises Exploratórias de Dados de todo o
negócio
– Desenvolver dashboards, relatórios e métricas chave para apoiar as decisões de
negócio
– Promover a democratização de dados através do compartilhamento de
conhecimentos sobre
dados e sobre as melhores práticas no assunto
– Identificar oportunidades de estruturação de dados na empresa, incluindo novas
fontes de dados
internas e externas que tragam valor para o negócio
– Realizar análises exploratórias nas ferramentas de Business Intelligence (BI),
encontrando novas e
melhores formas de extrair informações dos dados
– Sugerir tratamentos e transformações de dados para acelerar a apresentação e
consumo em
ferramentas de BI
– Contribuir na arquitetura e manutenção dos nossos pipelines de dados (ETL) e
instrumentalização dos processos interno

Varsomics

Soluções tecnológicas para a prática da medicina de precisão.
https://varsomics.com
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Qualifications
Formação:
Administração, Engenharias, Matemática, Economia, Informática Biomédica,
Ciências Moleculares e outras áreas correlatas.
Experiências e Habilidades:

– Familiaridade com linguagens de programação para tratamento e análises de
dados (Python,
Scala ou R)
– Experiência avançada com SQL
– Forte perfil analítico e Data Storytelling
– Experiência com Modelagem de Dados e Análises Estatísticas (aplicadas a
Decisões de Negócio)

– Experiência com as melhores práticas e ferramentas de Visualização de Dados
(Power BI, Google
Data Studio, Metabase)
– Experiência com consumo de dados de bancos de dados relacionais (SQL)
– Experiência com consumo de dados estáticos (csv, parquet, json)

Habilidades Extras:

– Experiência com ambientes Cloud (especialmente AWS)
– Conceitos de Machine learning
– Conceitos de Genética / Bioinformática
– Familiaridade com conceitos de Pipelines de Dados (ETL)

Job Benefits
CLT: 8 horas diárias (200 horas/mês) + 1h de intervalo das 8h30 às 17h30
(segunda à sexta)
VR + Alimentação + Plano de Saúde + Benefícios

Varsomics

Soluções tecnológicas para a prática da medicina de precisão.
https://varsomics.com

