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Sobre a Espresso Labs

A Espresso Labs é uma microempresa de tecnologia sediada em São Paulo

e fundada por ex-alunos da USP. Somos programadores, designers e

administradores focados em oferecer sistemas, websites e aplicativos altamente

personalizados, sob demanda. Trabalhamos com inovação e produzimos nossas

soluções priorizando sempre a satisfação do cliente.

Em três anos de empresa já crescemos e mudamos muito - literalmente!

Acabamos de inaugurar nosso escritório próprio em Pinheiros pensado

especialmente em receber nossos clientes e parceiros e acolher nossos

colaboradores do jeito que eles merecem. Trabalhamos duro para oferecer um

ambiente cada vez melhor para nosso time, sem perder a simplicidade e a

informalidade típicas do empreendedorismo.

Nosso jeito de trabalhar
Consistência e qualidade: desenvolvimento de ações e projetos de forma

consistente, com qualidade na execução;

Autonomia e competência: independência no entendimento das atividades e

competência na execução;

Crescimento constante: vontade de aprender e se desenvolver profissionalmente

tanto na parte técnica quanto na parte interpessoal.

Você se identificará conosco se:
● Tiver interesse em conhecer diferentes mercados e soluções;

● Conseguir se adaptar em um ambiente de constante mudança;

● Sentir orgulho em entregar um trabalho de excelência;

● Gostar de questionar a forma como as coisas são feitas e debater ideias

baseado em lógica, e não em ego;

● Desejar trabalhar com tecnologias e práticas de desenvolvimento

otimizadas e em constante evolução;

● Almejar contribuir, mesmo que pontualmente, para o ecossistema

tecnológico brasileiro.



Acreditamos que o Brasil tem capacidade de se equiparar

tecnologicamente com as grandes potências no longo prazo e nós da Espresso

Labs queremos estar na vanguarda deste processo.

Por isso, nosso time de desenvolvimento é obcecado por eficiência e

qualidade. Acreditamos que quando algo é planejado e construído corretamente a

solução conseguirá ajudar os usuários do software por bastante tempo. Em

contrapartida, quando as coisas são feitas às pressas e sem preocupação com o

longo prazo, como é de praxe no mercado, o usuário sofre com uma má

experiência e é necessário refazer todo código.

Neste momento estamos procurando pelas pessoas certas para completar o

nosso time e assumir conosco a missão de construir conexões significativas entre

pessoas e tecnologias. Se você recebeu este material é porque já identificamos no

seu perfil a possibilidade de se identificar com essa missão. Atualmente temos três

vaga em aberto:

Dev Backend

Responsabilidades

● Modelagem de banco de dados MySQL;

● Desenvolvimento e manutenção de servidores Node.js;

● Programação das regras de negócio seguindo especificação;

● Integração com APIs externas (pagamento, real-time chat, analytics etc).

Habilidades desejadas

● Três anos de experiência (pessoal ou profissional) em programação;

● Conhecimento de programação funcional e orientada a objetos;

● Experiência avançada em desenvolvimento de APIs REST usando MySQL

e Node.js;

● Experiência em Typescript;

● Compreensão da arquitetura de software;

● Prática nas correções das vulnerabilidades OWASP Top Ten;



Dev fullstack

Responsabilidades

● Implementação de site continuamente responsivo e pixel-perfect a partir

de design XD ou Figma;

● Integração de requisições do frontend com backend;

● Modelagem de banco de dados MySQL;

● Desenvolvimento e manutenção de servidores Node.js;

● Programação das regras de negócio seguindo especificação;

● Integração com APIs externas (pagamento, real-time chat, analytics etc).

Habilidades desejadas

● Mínimo 3 anos de experiência (pessoal ou profissional) em programação;

● Experiência avançada em desenvolvimento de sites responsivos com

algum framework (Vue.js, React ou Angular);

● Experiência em desenvolvimento de APIs REST usando MySQL e Node.js;

● Experiência em Typescript;

● Compreensão da arquitetura de software;

● Conhecimento de programação funcional e orientada a objetos;

● Prática nas correções das vulnerabilidades OWASP Top Ten.



Dev Frontend

Responsabilidades

● Implementação de site continuamente responsivo e pixel-perfect a partir de

design XD ou Figma;

● Integração de requisições do frontend com backend;

● Desenvolvimento de sites com qualidade e revisão da produção do time;

● Identificação de melhorias na arquitetura existente;

● Ajuda na estruturação dos padrões de desenvolvimento frontend;

● Estruturação de componentes padrão

Habilidades desejadas

● Três anos de experiência (pessoal ou profissional) em programação;

● Experiência avançada em desenvolvimento de sites responsivos com

algum framework (Vue.js, React ou Angular);

● Experiência em Typescript;

● Capacidade de especificar o retorno de requisições do servidor (mock de

dados)



Processo Seletivo

O processo seletivo para vagas no time de programação é composto de

quatro fases, nas quais buscamos avaliar as habilidades técnicas do candidato e

identificar o seu potencial de crescimento. Nossa prioridade, no entanto, é garantir

que a pessoa escolhida esteja cultural e comportamentalmente alinhada com os

valores da Espresso Labs, o que é avaliado em todas as fases. São elas:

1. Teste técnico;

2. Exercício de lógica e programação;

3. Entrevista com os sócios;

4. Desafio de programação.

Por fim, é importante ressaltar que neste momento de pandemia todo o processo

seletivo está sendo conduzido à distância, então as entrevistas estão ocorrendo por

videochamada.

Primeira fase

Se você se identificou com o que apresentamos e se enxerga trabalhando aqui

conosco, o próximo passo é responder ao nosso teste técnico, que você pode

acessar neste link. Recomendamos que você reserve pelo menos 1h30 para o

preenchimento deste formulário.

No mais, ficamos à disposição para tirar quaisquer dúvidas ao longo do processo.

Boa sorte!

Gostou da proposta da Espresso Labs mas não se encaixou nessa vaga?

Nesse caso sugerimos que você nos acompanhe no Linkedin e no Instagram pra você ficar

por dentro de futuras oportunidades!

https://forms.gle/TAhkHnzYHmnaHrfX9
https://www.linkedin.com/company/espressolabs
https://www.instagram.com/espresso_labs/

