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Ref.: Recrutamento Externo 26/2021 

Processo seletivo acessível a todos os candidatos que atendam aos requisitos do cargo. 
 

Cargo: Desenvolvedor de Sistemas I 

Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h 48 

Local de trabalho: Higienópolis – São Paulo 

Regime de contrato: CLT – indeterminado 

 

Missão do cargo 
 
Implementar ações de inovação voltadas à gestão, utilizando ferramentas de TI. 
 
Atribuições: 
 

 Orientar e trabalhar com o time no desenvolvimento e implementação das melhores soluções de TI 
para atender aos processos de gestão; 

 Participar do processo de implantação, parametrização, customização e manutenção do sistema ERP 
TOTVS Protheus, e em sistemas de integração, efetuando análise de processos, desenvolvimentos 
e customizações necessárias para atender aos processos de gestão da área; 

 Desenvolver e manter telas, relatórios, formulários, customizações, e outros, integrando ao banco 
de dados unificado do sistema ERP; 

 Manter a qualidade e funcionalidade das soluções desenvolvidas, verificando os processos, 
ferramentas e boas práticas disponíveis para os produtos e tecnologias utilizados; 

 Orientar os desenvolvedores e usuários dos processos apoiando suas dúvidas, disseminando seu 
conhecimento, desenhando e arquitetando soluções e indicando alternativas. 
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Conhecimentos técnicos e habilidades requeridas: 
 

 Profissional nível pleno a sênior, programador/desenvolvedor de produtos TOTVS (RM 
Educacional ou Protheus).  

 Experiência em desenvolvimento de Queries em SQL (banco de dados Microsoft SQL Server). 
 Desejável conhecimento na plataforma Fluig TOTVS. 
 Multidisciplinariedade aplicada à área de TI: Conhecimento especialista das disciplinas de TI 

(Aplicações, Infraestrutura de dados, Arquitetura, Segurança da Informação, Governança de TI) 
associado a um conhecimento generalista dos processos de negócio (Financeiro, Contábil, RH, 
CRM, Informações Gerenciais, DW/BI). 

 Participação em projetos de implantação e suporte ao sistema ERP TOTVS RM Educacional / 
Protheus. 

 Experiência com desenvolvimento de aplicações utilizando C#, .Net, Angular, React ou similares. 
 Ser capaz de desenvolver e implementar as soluções técnicas requeridas com autonomia. 

 
Desejável: 
 

 Perfil analítico, hands on e comprometido com entrega de resultados.  
 
 
Formação exigida: 
 

  Superior completo em Sistemas de Informação (Análise de Sistemas) e áreas correlatas. 
 
 
Observações: 

 Os interessados deverão enviar o CV com o título/assunto DEV.I + NOME para o e-mail 
recrutamento@mackenzie.br (e-mails sem assunto serão desconsiderados);  

 Mais informações: Talita Ferreira – Telefone: (11) 2114-8367  
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