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Desenvolvedor Full Stack

Hiring organization
Varsomics

Description
VarsOmics

Employment Type

VarsOmics é uma empresa em formação que está sendo desenvolvida no Hospital
Albert Einstein. Ajudamos laboratórios clínicos a levarem resultados mais precisos
aos pacientes através da Genética. Isso se torna crucial, por exemplo, para casos
como o câncer e doenças raras.

Full-time

Job Location
Remote work from: Brasil

Working Hours

Development Team

200 horas

O time de desenvolvimento tem como objetivo primário promover a evolução
contínua do software da Varstation. Neste contexto, a missão do Desenvolverdor
Fullstack é participar da construção, manutenção e correção do código, além de
buscar sempre a melhoria e otimização da ferramenta, sempre integrado à
metodologia ágil e scrum adotados pelo time e estabelecendo boa comunicação e
convivência com todos.

Date posted
14 de março de 2022

Responsibilities
Desenvolvedor Full Stack
Construir e dar manutenção ao código back e front end da Varstation,
implementando novas funcionalidades e garantindo a estabilidade e
funcionamento da estrutura atual;
Escrever testes automatizados – unitários e funcionais – (ex. TDD, BDD) ;
Contato direto e iterações com time de produto e clientes visando melhoria
contínua da interface e experiência de usuário;
Processos de build/test/deploy;
Participação ativa no processo ágil e scrum;
Trazer propostas de eficiência e performance para a aplicação;

Qualifications
Experiência com desenvolvimento e manutenção de aplicações em
homologação e produção;
Conhecimento de Javascript, Python, HTML, CSS;
Experiência com Angular e Django e Django REST Framework;
Experiência com versionamento de código (Github – Gitflow, Pull Request);
Experiência com desenvolvimento ágil (Scrum/Agile);
Boa comunicação e convivência com time;
Diferenciais
Conhecimento em tecnologias de contêineres (ex. Docker);
Diretrizes de código limpo;
Experiência com revisão de código;
Experiência prévia na área da saúde;
Experiência prévia com softwares e aplicações com grande workload e
processamento;

Varsomics

Soluções tecnológicas para a prática da medicina de precisão.
https://varsomics.com
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Inglês avançado;
Experiência com testes automatizados;

Varsomics

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

