Scrum Master - Coordenador Técnico (CLT- Híbrido- Campinas SP)
Estamos em busca de um Scrum Master de nível sênior para início imediato, com experiência em coordenação de projetos de
P&D.
Responsabilidades
Nesta função, você responderá pela execução operacional em apoio ao Gerente do
Projeto (Product Owner), conforme as entregas e metas planejadas em um Projeto de
PD&I voltado ao aprimoramento de sistema de gestão de recursos ﬁnanceiros.

Requisitos
❏ Formação em Ciências da Computação, Engenharia ou áreas correlatas;
❏ Experiência com gerenciamento de squad (garantir a entrega, acompanhamento
das métricas, alinhamentos de expectativas, sugestão de novos processos para a
melhoria do dia a dia, mapeamento de problemas, criação de plano de ação,
mediação de conﬂitos, participação nas cerimônias, etc.);
❏ Experiência em apoiar o Product Owner no gerenciamento do time, deﬁnição e
priorização do Product Backlog;
❏ Vivência prévia como Scrum Master em empresas do setor de Tecnologia e
Comunicação;e
❏ Conhecimentos na gestão de boas práticas de produto entre squad e cliente
(participação de discussões estratégicas, mediação em conversas e reuniões,
participação no lançamento e estratégica de produto, entendimento da
arquitetura das soluções e trocas diretas com o cliente.

Habilidades desejáveis
❏ Certiﬁcação CSM - Certiﬁcação Scrum Master® ou PSM I Professional Scrum

Master®;

❏ Experiência na utilização da ferramenta Teamwork;e
❏ Mestrado ou Doutorado serão um considerados um diferencial.

Aqui na Facti prezamos pelo bem estar e qualidade de vida!
Conheça alguns dos nossos benefícios:
✓ Regime CLT
✓ Trabalho híbrido- Campinas-SP
✓ Assistência médica/odontológica, seguro de vida, licença
maternidade/paternidade e auxílio creche
✓ Auxílio alimentação/refeição
✓ 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
➔ No assunto coloque: Scrum Master- Coordenador Técnico PS 0298
➔ Anexe o seu currículo em .pdf

Venha fazer parte do nosso time : )

