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Descritivo – Vagas Grupo Thema®/Pólis® 

Desenvolvedor Web 

Atuar na manutenção dos sistemas existentes e na criação de novos sistemas conforme 

demanda. 

 

Requisitos 

•        Formação superior em Ciência da computação ou áreas relacionadas; 
• Conhecimento e experiência em desenvolvimento de projetos web; 
• HTML/CSS; 
• JavaScript; 
• Front-end ReactJS (Hooks); 
• Backend GraphQL; 
• Consumo de API RESTFull; 
• Conhecimentos de UI/UX; 
• Familiaridade com SVN e GIT. 
      * Possibilidade de atuação de trabalho remoto, por isso a vaga está aberta para candidatos 

que residam em todo o Rio Grande do Sul. 

 

Analista de Suporte  –  Sistema de Materiais 

Atuar no suporte dos sistemas de forma remota e presencial e, também, realizar treinamentos 

aos clientes referente as soluções desenvolvidas pela empresa que englobam Sistema de 

Compras e Licitações, Patrimônio e Contratos.  

Requisitos: 

• Superior Completo em qualquer área; 

• Ter disponibilidade para viagens; 

Diferencial:  

Vivência com atividades de atendimento ao cliente. 

Local de atuação na Sede da empresa em Porto Alegre/RS. 

 

Analista de Suporte – Sistema de Tributação 

Atuar no suporte dos sistemas de forma remota e presencial e, também, realizar treinamentos 

aos clientes referente as soluções desenvolvidas pela empresa que englobam Sistema de 

Tributação e Protocolo.  

Requisitos: 

• Superior Completo em qualquer área; 

• Ter disponibilidade para viagens. 

Diferencial:  
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Vivência com atividades de atendimento ao cliente. 

Local de atuação na Sede da empresa em Porto Alegre/RS. 

 

Analista de Sistema Materiais 

Análise e elaboração de especificações, análise de requisitos do sistema, para implementação. 

Desenvolvimento e manutenções no sistema Materiais (Compras e Licitações, Patrimônio e 

Contratos), que é direcionado para Órgãos Públicos.  

Requisitos: 

• Formação superior em Ciências da Computação ou áreas relacionadas; 

• Conhecimento em PL SQL. 

Possibilidade de atuação de trabalho remoto, por isso a vaga está aberta para candidatos que 

residam em todo o Rio Grande do Sul. 

 

Analista de Sistema  

Análise e levantamento de requisitos, modelagem de dados de acordo com as regras de 

negócio, elaboração de especificações. 

 

Requisitos: 

• Formação superior em Ciências da Computação ou áreas relacionadas; 

Possibilidade de atuação de trabalho remoto, por isso a vaga está aberta para candidatos que 

residam em todo o Rio Grande do Sul. 

 

 

Atenciosamente, 

Recursos Humanos 
E-mail: rh@thema.inf.br 
Grupo Thema®/Pólis® 


