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Vaga para Especialista ReactJS
Código YT0086

Quem somos nós
Somos a startup de tecnologia YES.Technology e fazemos parte da Organização
Fox, grupo de empresas atuantes em economia circular e do movimento Indústria 4.0.
Estamos presentes em todos os segmentos da cadeia circular de valor, incluindo o
relacionamento com consumidores por meio de plataformas digitais do comércio eletrônico,
coleta e entrega de produtos, logística reversa e de distribuição, produção reversa,
reciclagem, e (re-)manufatura de eletroeletrônicos.
Ajudamos o Brasil (e o mundo!) a implantar uma economia circular sustentável,
entregando um ecossistema integrado de gestão digital da economia circular. Com a
proposta de estabelecer uma rede de plataformas de gestão abrangente, altamente
eficiente e integrada, e apoiada em robotic process automation (RPA), buscamos
profissionais que se sentem encantados pela complexidade do nosso desafio, e que
desejam contribuir com entusiasmo, motivação, conhecimento, e dedicação para o objetivo
de fortalecer organizações que trabalham para melhorar a nossa sociedade, que agem com
responsabilidade empresarial, e que reduzem o impacto ambiental que será herdado por
gerações futuras.

Quem é você
Você se formou em Ciências da Computação, Engenharia da Computação,
Matemática ou Física, e se considera especialista em ReactJS e seu ecossistema, incluindo
tecnologias como Javascript, CSS, HTML, NodeJS, GraphQL e REST. Você compreende os
benefícios de estruturar suas aplicações no formato de microfrontends e entende a melhor
forma de fazê-lo. Complementarmente, possui conhecimento suficiente de tecnologias
server-side, o que lhe confere liberdade para desenvolver seus próprios BFFs (backend for
frontend) , e assim otimizar a ingestão de dados em suas aplicações frontend.
Você contribuirá difundindo conceitos e boas práticas dentro da organização e será
responsável por definir patterns de código, organização de código-fonte, além de sugerir
pacotes e bibliotecas e definir políticas para testes automatizados de aplicações ReactJS.
Você também projetará e implementará funcionalidades críticas de nossas aplicações e
revisará código de seus colegas.
Adicionalmente, você produzirá uma biblioteca de componentes vivos e funcionais, a
partir de um design system e
 stático, e corriqueiramente confeccionará e consumirá
mockups de UI, transformando-os em aplicações totalmente funcionais.

Proposta
Modalidade PJ*: R$16250 ao mês + benefícios avaliados em R$37000 ao ano, que incluem:
● Plano de saúde
● Budget para treinamentos, cursos e eventos
● Renovação periódica de Smartphone + Laptop: a cada nova troca, presenteamos
você com os equipamentos anteriores
● Plano de telefonia móvel com voz + dados
● Full remote o
 u presencial
* Disponível também em modalidade CLT: salário nominal de R$12900 + benefícios avaliados em R$37000 ao
ano

