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Ticket Log tem vagas para profissionais de TI  

no Rio Grande do Sul  

Marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade oferece oportunidades para 

profissionais de tecnologia nas cidades de Campo Bom e Porto Alegre 

 

A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, 

abre processo seletivo para desenvolvedor de software, analista de sustentação de 

sistemas e de analista de sistemas, para atuarem em seu escritório nas cidades de 

Porto Alegre e Campo Bom, no Rio Grande do Sul. 

 

Os profissionais terão a oportunidade de trabalhar em um ambiente agradável, 

colaborativo e farão parte de um time multidisciplinar que executa suas atividades 

seguindo uma metodologia de desenvolvimento ágil. 

 

Os desenvolvedores de software poderão ocupar duas vagas, uma em Campo Bom e 

a outra na capital Porto Alegre. Esses profissionais serão responsáveis pelo projeto e 

desenvolvimento de programas que atendam às demandas específicas dos clientes da 

marca. Para se candidatar para a vaga, é necessário o conhecimento de linguagens 

de programação JAVA, arquiteturas REST e JSON, domínio de Javascript e HTML, 

além de conclusão do ensino superior completo na área de tecnologia da informação.  

 

Para a vaga de analista de sustentação de sistemas pleno, é necessário ter o ensino 

superior completo e é desejável que tenha conhecimento de lógica de programação. O 

profissional será responsável pelos chamados de inconformidade de software, 

realizando a análise e estabelecendo soluções.  

 

Já a vaga de analista de sistemas pleno, será responsável pela elaboração de 

soluções, avaliação de impacto nos sistemas, bem como por adequar os recursos 

tecnológicos necessários. Os candidatos devem ter o ensino superior completo em 

Tecnologia da Informação e também é desejável especialização na área. 
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Os interessados podem se candidatar ao processo seletivo pelo 

site: http://edenred.com.br/carreiras/. 
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