
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
Vagas para seleção
Local: São Luís/MA

Nível 
Médio / Técnico

Salário
R$ 1.750,00R$ 1.750,00

Carga Horária
40 horas semanais

Regime de Trabalho
Presencial e Home Office*
*O candidato precisa ter a estrutura própria (equipamento e acesso à Internet)

Atribuições:
RRealizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática; 
Identificar os principais componentes de um computador e suas 
funcionalidades; Identificar as arquiteturas de rede e analisar meios físicos, 
dispositivos e padrões de comunicação; Avaliar a necessidade de substituição ou 
mesmo atualização tecnológica dos componentes de redes; Instalar, configurar 
e desinstalar programas básicos, utilitários e aplicativos; Realizar procedimentos 
de backup e recuperação de dados; Transmitir aulas, palestras e eventos em 
tempotempo real, através de sowares de streaming; Estruturar e dar suporte em 
ambientes com recursos multimídias.

Conhecimentos necessários:
Rotinas de Informática; SO Windows; Pacote Office; Rede de computadores; 
Manutenção preventiva e corretiva de dispositivos de informática.

Diferencial: 
Experiência nas plataformas StreamYard, Google Meet, Zoom, OBS Studio, 
Stream do Youtube; Rotinas com Sonorização; Curso em Sonorização

Etapas da nossa seleção:
1ª) Análise de Currículo e do Vídeo de Apresentação do Candidato
2ª) Entrevista oral pela plataforma Google Meet



Para se candidatar a uma vaga
O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível em 
bit.ly/3GoxQZ5, com os dados pessoais e documentos comprobatórios, e 
realizar o envio do currículo e do vídeo de apresentação, conforme orientações a 
seguir. 

Orientações para o vídeo de apresentação do candidato
OO material enviado deverá conter, de forma clara e objetiva, as seguintes 
informações:
- Apresentação pessoal
- Destaques da sua experiência profissional
- Suas principais habilidades
- Por que você decidiu se candidatar à vaga?
- Por que devemos escolher você?
OObs: (1) A duração máxima permitida é de 1 minuto e 30 segundos. (2) O vídeo 
deverá ser postado em algum serviço de armazenamento ou plataforma de 
compartilhamento de vídeos (ex: Youtube, Google Drive, etc), com acesso 
disponível pelo link fornecido no formulário de inscrição. 

Acesse o formulário clicando aqui

https://bit.ly/3GoxQZ5

