Trabalhe conosco | Work with us | Arbeite mit uns

DESENVOLVEDOR PYTHON COM
INGLÊS (M / F / D)
Você é apaixonado pela área de desenvolvimento e gostaria de trabalhar com as tecnologias
mais recentes? Você gosta de fazer parte de uma equipe ágil e de assumir responsabilidades?

Suas expectativas
Trabalho emocionante em cooperação interdisciplinar com a equipe
nos EUA
Desenvolver as ferramentas de software backend/ops utilizadas em
Data Science de ponta para Biomarcadores Digitais
Implementar pipelines de processamento e análise de dados
coletados em ensaios clínicos de acordo com as melhores práticas
de codificação, além de implementar e manter ferramentas para
visualização, versão e análise de dados para usuários não
experientes
Apoiar cientistas de dados e equipes clínicas com trabalho
operacional e correção de erros potenciais durante o período de
estudo
Desenvolver documentação e testes baseados em códigos novos e
já existentes

Seus pontos fortes
Curso de Graduação concluído (matemática, informática, ciências
naturais, tecnologia) ou treinamento comparável
Profundo conhecimento de Python e frameworks relacionados
Experiência com data analysis (por exemplo, NumPy/SciPy, Pandas,
Scikit-learn, etc) e pacotes de visualização (Matplotlib, seaborn,
plotly, bokeh)

O cliente nos EUA – Empresa de
desenvolvimento de software
para Biomarcadores Digitais
Ferramentas digitais, tais como
smartphones ou acessórios como o
smartwatch, podem agora medir e
coletar continuamente informações
vitais de saúde dos pacientes, Estes
são os Biomarcadores Digitais, que
estão mudando a forma como os
futuros
medicamentos
serão
desenvolvidos. Com terabytes de
dados coletados e com mais de
10.000 pacientes em estudos globais,
a empresa desenvolve soluções de
software que ajudam os cientistas de
dados a analisar os dados destes
estudos clínicos.

Cultura corporativa EB-ISCO
Um espírito especial, apreciação e
comunicação com igualdade moldam
as nossas ações - todas as vozes são
ouvidas. Faça parte da EB-ISCO!

Localização
Blumenau ou
home office

Mais de 3 anos de experiência com desenvolvimento de software
Conhecimento de UNIX e de workload management systems
(SLURM), além de familiaridade com soluções de versionamento
(github/bitbucket)

Escopo
CLT, tempo
integral

Necessária habilidade em inglês

Nossa proposta
Cultura corporativa extraordinária e membro integral da equipe aqui você está "no meio de tudo em vez de apenas participar"
(incentivo as decisões independentes, eventos de equipe, "canal
aberto para as próprias ideias", ...)
Oportunidade para trabalhar e se desenvolver na área de
desenvolvimento de software
Ambiente de trabalho atraente e social (horário de trabalho flexível,
banco de horas, home oﬀice como opção, bebidas, frutas, ...) em
uma empresa em crescimento

Esperamos sua inscrição.
Encaminhe seu currículo para
rh@eb-isco.com!
Ficaremos felizes em responder
suas perguntas com antecedência também via telefone/whatsapp
(047) 99110-0309

Contato
EB-ISCO do Brasil
www.eb-isco.com/pt/trabalheconosco.html

