A GTI Solution, consultoria de TI, busca profissionais para trabalhar em clientes
nacionais e multinacionais com os seguintes conhecimentos:
_____________________________________________________________________________
ANALISTA DE NEGÓCIOS




Conhecimento em Seguros com experiência em Seguradoras/Corretoras
Inglês fluente
O profissional tem que conhecer change request, habilidades para acompanhar deploy
em produção, atender usuário final, irá fazer o meio de campo área de TI e demais
áreas
 Levantamento de Requisitos, Análise Funcional
_____________________________________________________________________________
ANALISTA DE SISTEMAS




Experiência em Sistemas de Seguros (AUTO, VIDA, EMPRESARIAL, ETC)
Conhecimentos em desenvolvimento de sistemas
Gestão de incidentes (scripts SQL), análise dos problemas sistêmicos, coleta de
evidências e direcionamento ao fornecedor, testes, atendimento a chamados de
produção;
 Conhecimento em banco de dados – linguagem SQL – Oracle e SQL Server
(preferencialmente Oracle)
 Inglês Fluente
_____________________________________________________________________________
ANALISTA DE INCIDENTES (FINANCEIRO/CONTÁBIL)


Conhecimento em Seguros / módulos Contábil e Financeiros (Contas a Pagar, Contas a
Receber, Comissões)
 Funções: atendimento às áreas Financeira e Contábil, suporte à produção –
atendimento a incidentes (scripts SQL), análise dos problemas sistêmicos, coleta de
evidências e direcionamento ao fornecedor, testes, atendimento a chamados de
produção;
 Conhecimento em banco de dados – linguagem SQL – Oracle e SQL Server
(preferencialmente Oracle);
 Desejável Inglês
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
GERENTE DE PROJETOS
 Necessário ter experiência anterior com Projetos de Seguros
 Gestão de cronogramas, requisitos, fornecedores
 Negociação de prazos e requerimentos
 Alinhamento de cronograma com a equipes
 Conhecimentos em PMBOOK
 Desejável certificação PMI
 Inglês Fluente
_____________________________________________________________________________
ANALISTA DE INFRAESTRUTURA













Conhecimento em Seguros com experiência em Seguradoras/Corretoras.
Possuir certificações (MCSA, MCSE)
Sólidos Conhecimentos em virtualização
Bons Conhecimentos de Storage
Bons Conhecimentos de Library de backup
Ferramenta de backup Networker
Administração de File Server
Conhecimentos de Telefonia Avaya
Sólidos Conhecimentos de Rede
Geração de imagens para computadores (Ghost, Winpe e outros)
ITIL
Inglês fluente

_____________________________________________________________________________
ANALISTA DESENVOLVEDOR .NET (SISTEMAS DE SEGUROS)






Vivência com projetos em Seguradoras/Corretoras
Experiência em análise e programação de sistemas em ambiente WEB utilizando
metodologias e linguagem de programação .NET com C#, ASP.NET
Necessário ter atuado com MVC
Conhecimento em banco de dados Oracle
Desejável ter certificações nas áreas afins.

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
ANALISTA PROGRAMADOR VB6




Necessário ter experiencia com desenvolvimento de sistemas de Seguros ou
Previdência utilizando Visual Basic 6, Asp.net, Vb.net.
Conhecimentos em Banco de Dados: SQL Server.
Conhecimento de Previdência Privada e no sistema e-Seg.

____________________________________________________________________________
TECNICO DE SEGUROS
 Experiência de Emissão e Renovação de Apólices
 Atendimento a segurado e corretores
 Conhecimentos em processos de Seguros
 A pessoa deve ter trabalhado em seguradoras ou corretoras
____________________________________________________________________________
ANALISTA DE COBRANÇA (FINANCEIRO)




Experiência em cobrança, área financeira em Seguradoras ou Corretoras
Inglês intermediário
Necessária experiência anterior em rotinas de contas a receber e cobrança (ativa e
receptiva)
 Atuar com cobrança de parcelas em atraso, controle dos processos de cobrança,
acompanhamento dos vencidos e apresentação dos resultados.
 Acompanhamento e gestão da régua de cobrança, efetuar ações de notificações aos
clientes e realizar negociações de valores em aberto, conforme política da empresa.
 Realizar gestão da inadimplência mês.
 Excel avançado e pacote Office
_____________________________________________________________________________

