Estágio (Desenvolvimento)
A FestaLab é uma startup focada no mercado de eventos. Nosso objetivo é ajudar
nossos clientes a organizarem eventos de uma maneira rápida e eficiente, além de
auxiliar dezenas de pequenos empreendedores desta área a aumentarem sua
receita. Desde que recebemos seed capital estamos crescendo a uma taxa de 50%
ao mês.
Atualmente estamos procurando alguém para dar trabalhar diretamente como o
CTO e acelerar o desenvolvimento da nossa plataforma. Como segundo
desenvolvedor da empresa você precisará ter disposição para atuar em todas as
disciplinas da área de TI ao invés de se limitar apenas a programação. Em troca
você verá seu código — e as decisões que você ajudou os founders a tomar —
afetando os milhares de usuários que usam nossa plataforma diariamente.
Suas atividades
Após um período inicial de onboarding e aprendizado você irá:
* Programar usando Ruby on Rails todos os dias;
* Criar e manter testes garantindo um test coverage razoável;
* Aplicar nossos padrões CSS e escrever seu próprio CSS;
* Ocasionalmente escrever javascript para uma funcionalidade específica;
* Comunicar usando Slack e registrar atividades no Trello;
* Resolver bugs em produção usando informações fornecidas pelo Sentry e
Coralogix;
* Ajudar a tomar decisões sobre como funcionalidades vitais serão implementadas;
* Adquirir experiência em múltiplas áreas: backend, frontend, devops, levantamento
de requisitos, etc;
* Ver nossos clientes usando as funcionalidades que você implementou e receber
feedback deles;
Entrevista técnica
A Festalab não faz uso de "whiteboard programming", por isso todos os candidatos
terão que enviar junto com seu CV um trabalho de faculdade ou projeto pessoal —
programado na linguagem de sua preferência — que será usado para avaliar sua
habilidade como programador e discutido durante a entrevista.
Além disso o candidato deverá ter alguma experiência usando frameworks MVC e
estar preparado para responder a questões simples como: qual o objetivo de cada
parte do MVC e o tipo de código que é colocado nelas, como um framework
identifica qual controller deve responder a um request, etc.
Por fim, a entrevista será inteira em inglês.
Diferenciais
Qualquer pessoa que seja capaz de cumprir os requisitos da entrevista técnica pode
se candidatar a vaga, mas experiência prévia em qualquer parte do nosso
[stack](https://stackshare.io/festalab/festalab) ou das atividades a serem
desempenhadas será considerado um diferencial, em especial:

* Ruby on Rails;
* HTML/CSS/Javascript puros, sem frameworks;
* Unit/System Testing;
Sobre a vaga
Valor da bolsa: 1.500,00
Horário: 4h/dia
Local: Pinheiros (PlugCLXT)
Possibilidade de negociar dias de home office
Início nas próximas semanas
Caso tenha interesse, favor preencher o
[formulário](https://festalab.typeform.com/to/QwO63v) até o dia 18/07/2018,
anexando ao final seu currículo e seu exemplo de código (zip/link). Todas as etapas
do processo serão devidamente avisadas por e-mail para os candidatos
selecionados.
Qualquer dúvida entrar em contato através do e-mail breno@festalab.com

