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SELEÇÃO EXTERNA 007/2015 

ANALISTA II WEB JAVA E BANCO DE DADOS - SP 

 

O DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos está selecionando para uma vaga de Analista II Web Java 
e Banco de Dados. 
 
1. JORNADA: 40h semanais, de segunda-feira à sexta-feira, durante o horário 
comercial. 
2. FORMA DE CONTRATAÇÃO: CLT – prazo indeterminado com 90 dias de 

experiência. 

3. LOCAL: São Paulo/SP. 
 
4. ETAPAS do processo de seleção: 

 Inscrições e análise de currículo; 
 Prova (conhecimento técnico); 
 Para os aprovados na prova, entrevista de seleção; 
 Para o(a) selecionado(a): entrevista de contratação. 

 
5. REQUISITOS GERAIS: 

 Conhecimentos de UML (use cases); 
 Bons conhecimentos de HTML e Javascript;  
 Bons conhecimentos de Java EE; 
 Bons conhecimentos de JSF 2.x com primefaces ou outra biblioteca de 

interface rica; 
 Bons conhecimentos de postgresql ou outro banco de dados relacional; 
 Desejável: conhecimento de PHP; 
 Desejável: domínio do Eclipse; 
 Desejável: conhecimento do ambiente Linux/Apache; 
 Desejável: conhecimento de webservices; 
 Valorizada: familiaridade ou experiência com ferramentas e tecnologias 

open source; 
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 Valorizada: familiaridade ou experiência em georreferenciamento / 
geoprocessamento com i3Geo e postgis; 

 Valorizada: familiaridade ou experiência com software estatístico, 
administração de dados relacionais e/ou armazém de dados. 
 

 
6. PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
 

 Projeto, desenvolvimento e integração de sistemas, na área de TI do 
DIEESE; 

 Testes, implantação, treinamento e suporte de usuários. 
 
7. REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS: 

 
 Salário base R$ 5.735,61;  
 Auxílio alimentação de R$ 374,00(líquido); 
 Seguro Saúde Bradesco subsidiado; 
 Seguro de vida; 
 Auxílio Creche para filhos menores de 7 anos; 
 Vale Transporte. 

 
 
8. INSCRIÇÃO: 
 

 Enviar currículos para o e-mail curriculo@dieese.org.br com o assunto 
“Analista II Web Java”, até o dia 23 de janeiro de 2015, 
impreterivelmente. 

 Atenção: não serão considerados currículos enviados sem essa 
especificação no assunto. 

 Os currículos devem indicar telefone, endereço e e-mail para contato. 
 

 
           Esta seleção terá validade de um ano a partir da publicação deste edital. 
 
 

São Paulo, 08 de janeiro de 2015. 
 

 


