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Processo seletivo 2019 - Academia de talentos Hyland Brasil 

 
A Hyland Brasil está com 15 vagas abertas para Consultores Técnicos, Júnior com foco em 
Desenvolvimento CSG, Integrações e  Programadores no escritório de São Paulo.  
 
Salário inicial :R$1.700,00 
Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida, Vale Refeição 

 

Conhece algumas dessas linguagens? Desejável 
 

• FrontEnd/Backend/FullStack/Mobile: 
C++/PHP/C#/Python/Node.js/Ruby/Java/iOS 

•  .NET C# ou vb.net 

• SQL Server (T-SQL) ou Oracle (PL-SQL) e instruções SQL. 

• Interface 

• VISUAL Studio 

• SO  Windows Server e Estação , IIS e Servicos 

• Javascript 

• Web services 

• Json 

• Xml 

• Visual Basic 

• VBA 

• VB Script 
 

 

• Eclipse 
 

• Modelagem banco – 
criação de tabelas/ 
procedures/ views/ 
trigres/ integridade 
referencial 

 

 

 
Envie seu currículo para Renata.Amador@hyland.com até 20 de março. 
 

Como será o processo seletivo? 

Os candidatos participarão de um processo seletivo que será constituído de três semanas de 

Treinamentos Oficiais OnBase presenciais e online.  

 

Todos os cursos serão eliminatórios, considerando como pré requisito para seguir no processo 

atingir no mínimo 80% de desempenho nas provas de certificação que serão aplicadas nos dias 12, 

18 e 26 de abril. 

 

• 26 de Março (presencial) - Apresentação Hyland pelos líderes, testes de lógica e redação. 

• 01 a 05 de abril (presencial ) - Entrevista com Líderes Hyland Brasil 
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Treinamentos Certificados das 8:30hrs às 16:30hrs: 

• 08 a 12 de abril - Introduction to Installation (online) 

https://training.hyland.com/courses/I0098-Introduction-to-Installation 

 

• 15 a 18 de abril - Introduction to Workflow (online) 

 https://training.hyland.com/courses/I0099-Introduction-to-Workflow 

 

• 22 a 26 de abril - Installer Certification (presencial) 

https://training.hyland.com/courses/I0097-Installer-Certification 

 

• 29 de abril a 3 de maio – Processo de Contratação 

 

 

  

Desde 2014 nomeada uma das 100 Melhores Empresas para 
Trabalhar da Fortune®, a Hyland é amplamente conhecida como 
uma ótima empresa para se trabalhar e uma ótima empresa para se 
fazer negócios. 
 
A Hyland é líder no fornecimento de soluções de software para 
gerenciar conteúdo, processos e casos para organizações em todo o 
mundo. Por mais de 25 anos, a Hyland permitiu que mais de 19.000 
organizações automatizassem seus processos de negócios e 
transformassem fundamentalmente suas operações. A tecnologia 
para de gerenciamento de informações da Hyland ajuda as 
organizações a atender às crescentes necessidades de tecnologia e 
negócios. Somos apaixonados pelo fornecimento de treinamento e 
serviço para apoiar organizações em transformação digital, 
tornando-as mais ágeis, eficientes e eficazes. Somos focados no 
setor, reinvestindo continuamente em recursos e funcionalidades 
de software com base no feedback do cliente. 
 

 
Renata Amador Pereira 
Team Lead, Marketing Operations 
Hyland 
Office: +55 11 2165-1436 
https://www.onbase.com/pt-BR/ 
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