
Senior Back-End Developer (.NET) 
 
We are looking for a Back-end Developer to join a team of highly qualified people who are passionate about what 
they do. You will help us build an online gaming platform with high levels of scalability and performance, using the 
most advanced technologies on the market. 
 
Job Activities 
 

• Developing, implementing and maintaining an online games platform, in micro services architecture, with the .NET 
Core framework, in a Linux environment; 

• Creation, maintenance and constant improvement of a continuous build process with code quality validation and 
automated tests; 

• Creating and evolving tools for the operation, analysis and optimization of the online games platform; 
• Development and constant evolution of our tools and internal processes to achieve our business objectives; 
• Contribute actively to code reviews and assist in the development of other team members; 
• Promote the sharing of the most advanced and innovative development methods, practices, technologies on the 

market through the team and other areas of the company. 
 
Required Skill 
 

• Experience of over 5 years with back-end development, in .NET architecture;  
• More than 5 years experience with C # programming language;  
• Experience with ASP.NET Core frameworks in Linux environment;  
• Experience with development of web services in micro services architecture; 
• Experience with MySQL databases;  
• Experience with unit tests;  
• Solid knowledge in object-oriented analysis and development;  
• Knowledge of Scrum and other agile methodologies. 

 
Desired Skills 
 

• Undergraduate degree on Computer Science or related areas; 
• Experience in implementing test projects; 
• Knowledge of versioning tools (Bitbucket, Github); 
• Knowledge of Java, Python, Go or other back-end development languages; 
• Culture of code reuse and quality embedded throughout development; 
• Self-management, fast learning and good communication; 
• Advanced English. 

 
What do we offer 
 

• You will be part of a team of people passionate about what they do, building entertainment solutions for millions 
of people; 

• Work in a small and autonomous team, with the highest levels of competence and innovation, in a highly 
collaborative environment; 

• Remuneration and benefits compatible with your skills, with plenty opportunities for development and growth. 
 

  



Desenvolvedor Back-End Senior (.NET) 
 
Estamos procurando um Desenvolvedor Back-end para integrar um time de pessoas altamente qualificadas e 
apaixonadas por aquilo que fazem. Você vai nos ajudar a construir uma plataforma de jogos online com altos índices 
de escalabilidade e performance, utilizando as tecnologias mais avançadas do mercado. 
 
Atividades 
 
• Desenvolvimento, implantação e manutenção de uma plataforma de jogos online, em arquitetura de micro 

serviços, com o framework .NET Core, em ambiente Linux; 
• Criação, manutenção e aprimoramento constante de uma esteira de build contínua com validação de qualidade de 

código e testes automatizados; 
• Criação e evolução de ferramentas para a operação, análise e otimização da plataforma de games online; 
• Desenvolvimento e evolução constante das nossas ferramentas e processos internos para alcançar nossos 

objetivos de negócio; 
• Contribuir ativamente nas revisões de código e auxiliar no desenvolvimento dos outros integrantes do time; 
• Encorajar o compartilhamento dos métodos de desenvolvimento, práticas, tecnologias mais avançadas e 

inovadoras do mercado pelo time e pelas demais áreas da empresa. 
 
Requisitos 
 
• Experiência de mais de 5 anos com desenvolvimento back-end, em arquitetura .NET;  
• Experiência de mais de 5 anos com linguagem de programação C#;  
• Experiência com frameworks ASP.NET Core em ambiente Linux;  
• Experiência com desenvolvimento de webservices em arquitetura de micro serviços; 
• Experiência com bancos de dados MySQL;  
• Experiência com testes unitários;  
• Sólidos conhecimentos em análise e desenvolvimento com Orientação a Objetos;  
• Conhecimento de Scrum e outras metodologias ágeis. 
 
Desejável 
 
• Graduação na área de TI; 
• Experiência na implementação de projetos de testes; 
• Conhecimento de ferramentas de versionamento (Bitbucket, Github); 
• Conhecimento de Java, Python, Go ou outras linguagens para back-end; 
• Cultura de reaproveitamento de código e qualidade embarcada ao longo do desenvolvimento; 
• Autogestão, aprendizado rápido e boa comunicação; 
• Inglês avançado. 

 
O que nós oferecemos 
 
• Você irá fazer parte de um time de pessoas apaixonadas pelo que fazem, construindo soluções de entretenimento 

para milhões de pessoas; 
• Trabalhar em um time pequeno e autônomo, com os mais altos índices de competência e inovação, em um 

ambiente altamente colaborativo; 
• Remuneração e benefícios compatíveis com suas competências, com amplas oportunidades de desenvolvimento e 

crescimento. 
 


