Especialista em Segurança da Informação (CLT- Híbrido- Campinas SP)
Estamos em busca de um um Especialista em Segurança da Informação de nível pleno ou superior para início imediato, com conhecimento no
planejamento, desenvolvimento, automação e execução de atividades relacionadas à temática de Segurança da Informação.
Responsabilidades
Nesta função, você deverá assegurar a excelência técnica do sistema desenvolvido pela
Facti, de alta complexidade, por meio do planejamento, desenvolvimento, automação e
execução de atividades relacionadas à temática de Segurança da Informação, buscando
mitigar os potenciais riscos de utilização do projeto, bem como robustecendo os
processos a ele vinculados e nos quais haja o tratamento de dados pessoais ou dados
pessoais sensíveis de um Projeto de PD&I voltado ao aprimoramento de sistema de
gestão de recursos ﬁnanceiros.
.

Requisitos

✓ Regime CLT
✓ Trabalho híbrido- Campinas-SP
✓ Assistência médica/odontológica, seguro de vida, licença
maternidade/paternidade e auxílio creche
✓ Auxílio alimentação/refeição

❏ Formação em qualquer curso na área de Tecnologia da Informação e Comunicação;
❏ Conhecimentos em estruturas de segurança e metodologias de gerenciamento de
riscos (por exemplo, CIS, NIST, ISO27001, Mitre ATT&CK, OWASP, SANS, etc.);
❏ Conhecimentos em ferramentas de segurança de dados e ferramentas de proteção
de EndPoint (tais como Antivírus, EDR, ATP, CASB, DLP, MDM, MFA e AntiSpam);
❏ Conhecimentos em Segurança da Informação para ambientes em cloud;

✓ Day oﬀ no seu aniversário, aqui é você quem escolhe o dia para dar um break
:)

Se você sentiu que vai dar match, envie o seu currículo para
nós ; )
Orientações para o envio do seu currículo:
➔ Email: vagas@facti.com.br

❏ Implementações de esteira para DevSecOps;e

➔ No assunto coloque: Especialista em Segurança da Informação- PS 0300

❏ Conhecimento sobre privacidade de dados em geral e da LGPD.

➔ Anexe o seu currículo em .pdf

Habilidades desejáveis

Venha fazer parte do nosso time : )

❏ Certiﬁcação proﬁssional na área (CompTIA Security+, CISSP, ISO27k, etc.);
❏ Conhecimento de gerenciamento de patches,
detecção/prevenção de invasão (TippingPoint);e

Aqui na Facti prezamos pelo bem estar e qualidade de vida!
Conheça alguns dos nossos benefícios:
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❏ Familiaridade com infraestruturas de chave pública (PKI) e protocolos criptográﬁcos
(SSL/ TLS).

