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Analista DevOps

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

DevOps Team
O time de DevOps da VarsOmics tem como objetivo primário promover um sistema
escalável com alta
disponibilidade para auxiliar no diagnóstico clínico. Nesse contexto, a missão do
Analista de DevOps é
auxiliar na otimização de arquitetura, automatização, provisionamento e
manutenção da infraestrutura
de Cloud do Vars. Uma característica importante do nosso time de Operações é ser
apaixonado por
melhoria contínua.

Responsibilities
– Auxiliar na configuração e otimização do pipeline CI/CD
– Conhecimentos em automação dos processos de build/test/deploy
– Auxiliar processos de design de arquiteturas que atendam aos grandes desafios
do
processamento e análise de genomas em cloud (HPC e BigData)
– Governança de acessos e segurança da informação
– Monitoramento de custos dos ambientes de desenvolvimento, teste e produção
– Participação ativa dos times scrum
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– Participação ativa dos times scrum

Qualifications
Formação: Ciência da Computação, ADS, Engenharia, Informática Biomédica, TI
ou equivalente
Habilidades & Experiência:
– Experiência com integração e entrega contínua (CI/CD) de aplicações
– Experiência em Infraestrutura Cloud (desejável AWS)
– Experiência em administração de sistemas Linux
– Experiência com Kubernetes
– Experiência com banco de dados ( desejável sql/psql )
– Experiência com Infrastructure as Code (desejável Terraform)
– Familiarizado(a) com a Cultura DevOps e projetos de metodologia ágil
– Scripting e automação de tarefas em Python ou Bash
– Inglês técnico ou superior
Diferenciais:
– Experiência com ferramenta de monitoramento
– DataOps / MLOps

Job Benefits
Horário: 08:30h às 18:30h (2ª a 5ª) 08:30h às 17:30h (6ª)
Local de trabalho: Home Office
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