Graduate program

Estamos procurando...

Gerenciamento de projetos de Pesquisa
e Desenvolvimento
Engenheiro
de inovação

Engenheiro de inteligência
artificial/ciência de
›› Desenvolver algoritmos com aprendizagem
de máquina/aprendizagem profunda.
›› Identificar usos de dados nas regiões para a
realização de possíveis serviços ao cliente.
›› Desenvolver um hub de aprendizagem de
máquina para aplicações gerais (ou seja,
não a tecnologia biométrica e a tecnologia
«inexpressiva» em geral).

Engenheiro
de segurança
›› Avaliar a segurança anti-invasão dos sistemas
da IDEMIA.
›› Desenvolver contramedidas de segurança
para a tecnologia da IDEMIA.
›› Realizar testes de invasão dos produtos
da IDEMIA para avaliar a segurança do
concorrente.

›› Desenvolver demonstrações baseadas em
aplicativos para dispositivos móveis: POC,
laboratório de inovação.
›› Apoiar a implementação de algumas inovações
importantes durante a fase inicial.
›› Apoiar a equipe de pré-vendas para encontrar
soluções ambiciosas.

Engenheiro
de nuvem
›› Desenvolver aplicativos ou sistemas baseados em
nuvem.
›› Apoiar operações para converter sistemas internos
atuais para a nuvem.

Desenvolvedor
de software
›› Codificar e testar o software conforme os contratos
e exigências do produto com base nos padrões de
codificação departamental da IDEMIA.
›› Participar de design e revisões de software.
›› Relatar riscos/problemas assim que forem
descobertos.
›› Solucionar problemas com soluções ideais
baseadas nas recomendações e melhores
práticas da IDEMIA.
›› Cumprir as datas de entrega do software
conforme necessário.
›› Documentar os softwares, as diretrizes de
instalação e os manuais do usuário.

Mentoria
›› Você será designado a um
ÚNICO colega com a mesma
trajetória de carreira para
compartilhar experiências de
trabalho e melhores práticas.

›› Você será designado a
um ÚNICO mentor que o
acompanhará durante todo o
seu programa de dois anos e
o ajudará a criar uma rede de
contatos na empresa.

IDEMIA � Institute
A IDEMIA treina seus funcionários
para aprimorar suas habilidades
e competências de acordo com
as prioridades individuais e
empresariais em:

Você receberá treinamento em
gerenciamento de projetos no
IDEMIA Institute.

›› Paris
›› Dubai
›› Cingapura
›› Colômbia
›› EUA
›› Online

Como se
inscrever?
Envie sua inscrição para:

Envie-nos seu currículo
Valorizamos a
criatividade na
formatação do currículo
Inclua sua motivação

graduateprogram@idemia.com
Condições: Estar graduado há no máximo 2 anos

