
 

Somos movidos a desafios. 

Somos dedicados a ampliar as fronteiras da tecnologia. 

Desde o ano 2000, a CAS Tecnologia está presente nas maiores 
concessionárias do Brasil. 

Dispõe das melhores práticas, tecnologias e sistemas do 
mercado e vem conquistando espaço entre clientes por meio 
da excelência apresentada em seus produtos e serviços para 
redes inteligentes. 

A capacidade de gerenciamento da informação através de 
soluções ponta a ponta e a integração de equipamentos com 
diferentes tecnologias e medidores homologados, fazem da 
CAS a principal desenvolvedora de soluções para os maiores 
desafios dos setores de geração, transmissão e distribuição de 
energia, água e gás.  

www.castecnologia.com.br 

 

 

Anúncio de Vaga: 

Analista de Qualidade / Testes de Software Pleno 
 
Os interessados que atendem os requisitos da vaga, devem encaminhar o 
Curriculum Vitae com pretensão salarial para dho@castecnologia.com.br 
identificando no assunto o código da vaga “QSFT_PL_2018” 

• Requisitos de Acesso: 
o Graduação completa em Análise de Sistemas, Sistemas de 

Informação, Engenharia de Software ou outro curso relacionado a 
tecnologia da informação com ênfase em engenharia de software. 

• Responsabilidade de entregas: 
o Revisar documentação do manual do usuário; 
o Especificar casos na ferramenta de Bug Tracker; 
o Planejar casos de testes de média-alta complexidade; 
o Executar testes funcionais, usabilidade e testes integrados de alta 

complexidade de regra de negócio; 
o Gerar evidências dos testes executados; 
o Homologar as funcionalidades com o cliente; 
o Criar scripts de teste automatizados de baixa-média complexidade; 
o Executar checklist automatizado; 
o Subsidiar a análise crítica dos indicadores das áreas; 

• Requisitos específicos: 
o Conhecimentos em sistemas operacionais como Windows e Linux 

instruções básicas 
o Linguagens: SQL com nível de complexidade médio-alto, Java 

conceito orientação a objeto; 
o Conhecimentos em banco de dados: DDL avançado e DML básico 

no Oracle; 
o Conhecimentos no pacote Office avançado como Word, Excel, 

Application Servers: Apache, Tomcat; 
o Automatização de testes: Eclipse, Selenium IDE, JUnit.  

• Tempo de Experiência desejada: 03 anos de experiência profissional na 
área de qualidade de software/testes 

• Benefícios Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência 
Odontológica, Auxílio Creche, Convênio com Farmácia, Seguro de Vida em 
Grupo, Tíquete Refeição, Vale Transporte e Employee Ownership. 

• Regime de contratação: CLT (Efetivo) 
• Horário: De segunda a sexta, das 09h às 18h. 

Empresa em conformidade com o 
sistema de qualidade NBR ISO 9001  
e com processos organizacionais 
nacionais e internacionais. 

http://www.castecnologia.com.br/
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