
Analista de Desenvolvimento Tecnológico Junior (foco em Redes) 
 

 Carga horária => 40 horas semanais 

 Tipo de Contrato => Pessoa Jurídica Individual 

 Valor Bruto => R$ 5.504,00 

 

Perfil Técnico: 
 

Experiência mínima: 

 

 Comprovada experiência na área de atuação de 2 ano (mínimo) 

 

Conhecimentos técnicos: 

 

A - Obrigatórios 

 

 Sólidos conhecimentos sobre redes de computadores; 

 Sólidos conhecimentos, teóricos e práticos, em camada 2 (Ethernet) e 3 (IP); 

 Experiência em configuração de switchs ethernet camada 2/3 e roteadores; 

 Experiência em elaboração de projeto e configuração de roteamento; 

 Experiência em elaboração de projeto e implantação (física e lógica) de redes 

LAN/WAN; 

 Experiência em segurança de redes e configuração de equipamentos (firewall 

etc); 

 Experiência em sysAdmin (servidores WEB, DNS, DHCP); 

 Conhecimento sobre infra-estrutura elétrica predial (básico, consumo de energia 

em fontes, aterramentos, nobreaks, etc) 

 Conhecimentos sobre redes wireless; 

 Conhecimentos em TI (especificação de equipamentos tais como servidores, 

impressoras, storage etc); 

 Bons conhecimentos em OpenOffice, Word e Excel; 

 Conhecimento de scripting em alguma linguagem (bash, perl, etc); 

 Conhecimento básico de PHP; 

 Conhecimento sobre fluxos (netflow, sflow); 

 Capacidade para resolução de problemas lógicos. 

 

B - Desejáveis 

 

 Experiência em elaboração de projeto e implantação de redes ópticas; 

 Conhecimentos sobre QoS (camada 2/3); 

 Conhecimentos sobre Multicast; 

 Conhecimentos sobre BGP 

 Conhecimentos sobre VoIP 

 Conhecimentos de TI (especificação de equipamentos tais como servidores, 

impressoras, nobreaks, etc). 

 

C - Requisitos mínimos 

 

 Curso superior completo em Engenharia Elétrica, Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação ou áreas afins, ou cursando ultimo período; 



 Disponibilidade para tempo integral; 

 Disponibilidade para viagens; 

 Inglês técnico para leituras (artigos, manuais, relatórios etc). 

 

D - Características comportamentais 

 

 Facilidade de comunicação oral e escrita  

 Capacidade de trabalhar em equipe com responsabilidade, dedicação e iniciativa; 

 Capacidade de análise e decisão; 

 Capacidade de solucionar problemas; 

 Capacidade de lidar com pessoas 

 Capacidade para trabalhar sob pressão, atendendo aos prazos requeridos com 

qualidade; 

 Pensamento criativo e inovador 

 

OBS.: Enviar curriculum para maia@pop-go.rnp.br  (ATÉ dia 15/10/2020) 
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