OPORTUNIDADE PROFISSIONAL
Scrum Master (Coordenador Técnico)
(contratação celetista para início imediato)
PERFIL
Profissional de nível sênior, com experiência em coordenação de projetos de P&D como Scrum Master em áreas de
Tecnologia da Informação, para atuar em Projeto de PD&I voltado à gestão, acompanhamento e avaliação de
resultados no setor de Tecnologia da Informação, a ser executado pela Facti como Instituição Científica e Tecnológica
Privada.

Tecnologia com Credibilidade

Código da Vaga

PS 0298
Publicada em 05/05/2022

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
(1) Apoio ao Product Owner (Gerente do Projeto) no gerenciamento do time, definição e priorização do Product
Backlog, acompanhamento do ciclo de desenvolvimento e entrega; (2) Gerenciamento de squad (garantia da entrega,
acompanhamento das métricas, alinhamento de expectativas, sugestão de novos processos para a melhoria do dia a
dia, mapeamento de problemas, criação de planos de ação, mediação de conflitos, participação nas cerimônias, etc.);
(3) Suporte no mapeamento, criação, aplicação e acompanhamento de treinamentos sobre boas práticas de gestão e
produto para os squads; (4) Apoio na gestão de boas práticas de produto entre squad e cliente (participação em
discussões estratégicas, mediação em conversas e reuniões, participação no lançamento e estratégia de produto,
entendimento da arquitetura das soluções, trocas diretas com o cliente); (5) Busca contínua por melhoria de
performance do time; (6) Imprimir cadência e disciplina; (7) Identificar e reportar riscos nos projetos; (8) Criação,
atualização e manutenção dos materiais de consulta; e (9) Auxílio na automatização de processos manuais.

EXPERIÊNCIA E HABILIDADES
Obrigatório: (1) Vivência prévia como Scrum Master em empresas do setor de Tecnologia da Informação e
Comunicação. Desejável: (1) Certificação CSM – Certificação Scrum Master® ou PSM I – Professional Scrum
Master®; e (2) Experiência na utilização da ferramenta Teamwork.

ESCOLARIDADE MÍNIMA
Graduação em Ciências da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Sistemas, Sistemas de
Informação ou cursos similares. Mestrado será considerado um diferencial.

Para se candidatar, envie um
e-mail para
vagas@facti.com.br,
com o assunto
“Vaga para Coordenador
Técnico- PS 0298”.
Anexe o seu currículo e
informe também sua
pretensão salarial.

