Vaga: Pessoa Desenvolvedora Full Stack para Impulso Previne (produto para
melhorar o SUS)
Incentivamos e priorizamos candidaturas de mulheres, pessoas não-brancas, pessoas com
deficiência e LGBTQIA+

Sobre a organização
A Impulso Gov é uma startup sem fins lucrativos que impulsiona o uso eficaz e
descomplicado de dados e tecnologia no setor público para assegurar uma vida saudável a
todos os brasileiros. Trabalhamos junto com governos desenvolvendo soluções para
impulsionar e fazer crescer o nosso tão querido SUS. Os dados e a tecnologia são nossas
poderosas ferramentas para reduzir a desigualdade, alavancar as políticas de saúde pública
e causar impacto real nos mais de 150 milhões de brasileiros e brasileiras atendidos pelo
SUS.
Conheça mais em https://impulsogov.org.
Responsabilidades
Estamos recrutando uma pessoa desenvolvedora para nosso o Impulso Previne. A pessoa
que irá compor a equipe terá como foco o desenvolvimento de componentes para
visualização de dados além de manutenção das aplicações.
O Impulso Previne é uma solução digital gratuita para gestores públicos do SUS com foco
na atenção primária, monitorando indicadores de gestantes, hipertensos, diabéticos, entre
outros. O objetivo do produto é melhorar a saúde da população brasileira, por meio de um
trabalho conjunto com os municípios a partir do uso de dados e informações de modo
estratégico para a tomada de decisão.
A Pessoa Desenvolvedora será responsável por:
● Desenvolver componentes para visualização de dados;
● Realizar a manutenção de aplicações existentes em Typescript;
● Manutenção de API;
● Buscar novas ferramentas e técnicas para a melhoria contínua de nossas
aplicações.
Pré-requisito:
● Experiência com desenvolvimento de Front-End (preferencialmente de 2/3 anos de
experiência);
● Experiência com Javascript/CSS/HTML;
● Experiência versionamento de código no Github;
● Experiência em API Rest;
● Familiaridade React (JSX) + NodeJS;
● Familiaridade com Python;
● Boa capacidade de documentação;
● (Diferencial) Experiência com sistemas de saúde;

●

(Diferencial) Projetos pessoais ou fortes contribuições para projetos de código aberto
que demonstrem paixão por engenharia e produtos;

Competências/Habilidades necessárias
● Atuação com equipes de perfil multidisciplinar/de diferentes áreas e campos de
conhecimento, como tecnologia, gestão pública, ciência de dados e saúde pública.
● Atuar com grande proatividade, autonomia e organização, confortável com
ambiente profissional flexível e altamente dinâmico.
● Raciocínio analítico e estruturado. Definir premissas, hipóteses e objetivos e
utilizar informações para guiar o seu trabalho.
● Orientação a dados, saber ou querer aprender a ler e transformar dados em
estratégias para tomada de decisões.
Um pouco mais sobre a nossa cultura…
Formamos times fortes e diversos (nossa equipe está em diferentes lugares do Brasil!),
cuidamos uns dos outros, trabalhamos colaborativamente, questionamos, fazemos, criamos
soluções simples e escaláveis e, o mais importante: impactamos cidadãs e cidadãos por
meio do governo. Nossa equipe tech está crescendo, temos um ambiente descontraído
(não, isso não é só sobre você poder trabalhar de bermuda, por aqui temos até tiktokers) e com
foco no desenvolvimento de cada integrante.
Trabalhamos com código livre e não temos sistemas legados para te causar dor de
cabeça. Por aqui usamos:
● Notion & Drive para documentação
● Slack & Zoom & Meet para comunicação
● Miro & Figma para desenvolvimento de produto
● Github & Github Actions para versionamento de código e acionamento de tarefas
● Datastudio para visualização de dados
● Digital Ocean & Heroku & Vercel para hospedagem de aplicações
● Google Cloud & Postgres para nosso banco de dados
Quer saber mais? Conheça mais sobre a gente.
Sobre a vaga
Remuneração: R$5.000,00 - R$8.000,00
Regime de Trabalho: remoto
Formato: não é necessário computador próprio.
Regime de contratação: PJ + benefícios (Convênio Médico, Apoio à Saúde Mental, Inglês,
Gympass, Itens de Home Office)
Dedicação: 40 horas semanais com grade horária flexível

Inscreva-se aqui até 29/06
Qualquer dúvida, escreva para vitor@impulsogov.org

