
Tá afim de trabalhar com gente boa e ainda engordar seu GitHub com um projeto
opensource? 

Dá uma olhada
então.

O Atados é uma plataforma social que conecta organizações sociais com voluntários que queiram fazer 
a diferença. Somos uma ONG localizada no coração de São Paulo e nosso código está no GitHub. 
Procuramos uma desenvolvedora full-stack ou back-end apaixonada por tecnologia para compor nossa 
equipe técnica.

Suas responsabilidades no Atados:
- Analisar, projetar, refatorar, desenvolver e documentar funcionalidades técnicas
- Trabalhar de maneira eficiente em um ambiente ágil e flexível
- Fazer levantamento de requisitos e coordenar projetos junto aos desenvolvedores frontend e 
desenvolvedores backend
- Fazer deploys para produção

Requisitos back-end:
- Experiência com APIs Rest
- Experiência com python e django
- Experiência com sistemas unix-like
- Experiência com versionamento (git ou svn)
- Conhecimentos em BDD ou TDD

Requisitos full-stack:                                                                                                      
- Requisitos Back-end
- Experiência com HTML5/JS/CSS3
- Experiência com preprocessadores
- Experiência com AngularJS e React
- Experiência com versionamento (git ou svn)
- Conhecimentos em BDD ou TDD

Diferencial:
- Experiência com administração de sistemas
- Experiência com AWS

O que nós usamos internamente?
- Slack      - Trello      - AngularJS      - React      - Sass      - Grunt      - Git
- Python      - Django + django-rest-framework      - PostgreSQL      - AWS (ec2, s3, rds, r53)



Benefícios:
- Salário: R$ 3.000,00
- Férias remuneradas
- Horário flexível
- Trabalhar em projeto de alto impacto social e em um ambiente de inovação

Ao se candidatar para esta vaga, envie além do CV, um trabalho que tenha se 
orgulhado de ter feito. Pode ser:
- Um site que esteja em produção
- Um repositório do GitHub
- Um zip com código e instruções
- (ou) qualquer outra forma que tenha de nos mostrar seu trabalho e seu código!

Enviar para: arroyo@atados.com.br


