
Engenheiro Devops Senior 

Cód. A31APP 

Envio dos candidatos até 17/09. 
VAGA INTERNACIONAL 

Recomende candidatos 

Remuneração da vaga 

- Ganhe R$ 50 por pessoa aprovada para a próxima fase do processo. 

- E mais R$ 1.000 se a pessoa for contratada pela empresa. 

Experiência na área 

+ de 6 anos 

Faixa salarial 

US$ 6.000 - US$ 9.100 (PJ) 

Localização 

remoto 

Benefícios 

- 

Inglês avançado 

Certifique-se que os candidatos enviados consigam participar de entrevistas em inglês e 

se comunicar diariamente com equipes internacionais. 

Requisitos Técnicos 

Aws, Linux, Git, Terraform 

Requisitos comportamentaisi 

- 

Descrição da vaga 

●●Informações ao parceiro de recrutamento●● Não divulgue a faixa salarial, trabalhe 

com a pretensão do candidato. Vaga exclusiva para candidatos residentes na América 

Latina, outras regiões não serão consideradas. Ao enviar o CV do candidato, este deve 

estar em inglês, e por favor valide que é a mesma informação que o LinkedIn. O que o 

cliente faz? La Realidad Aumentada se ha utilizado como herramienta de visualización 

de alta calidad en los sectores de la automoción y los bienes de consumo durante más de 

10 años. Ahora, los sistemas informáticos de alto rendimiento han llegado al usuario 

final y permiten dimensiones completamente nuevas de presentación de productos e 

ingeniería con teléfonos inteligentes y tabletas. De especialistas en CAD, diseñadores 

industriales y artistas de aplicaciones AR. Esta sinergia, con más de 15 años de 

experiencia en construcción, diseño de productos, diseño de interiores y visualización 

CAD fotorrealista, ofrece una base sólida para la implementación de alto nivel de su 

contenido 3D. Las plataformas virtuales e interactivas ya pueden tener un concepto 

complejo y multifacético. O que os candidatos precisam ter? ● Inglês avançado (verbal 

e escrito) ●+5 anos de experiência como Engenheiro de DevOps. Forte experiência com 

serviços de nuvem Amazon AWS. Conhecimento de todos os principais sistemas 

operacionais (Linux, Windows Server e MacOS). Experiência com desenvolvimento e 

manutenção de pipelines CI/CD. Experiência com Git, GitHub Actions, Terraform, 

Ansible, Docker, Kubernetes e tecnologias similares. O que os candidatos NÃO podem 

ter? ● Não ser jumper (ter estabilidade nas empresas que trabalhou) ● Nas últimas 

experiências não ter sido como freelancer ou autônomo Palavras-chave: Devops. 
 


