
Nosso Desafio
A nossa missão é reduzir a distância entre os sintomas e o tratamento. Atuamos para criar 
acesso à saúde de qualidade para pacientes em todo Brasil. Usando a nossa plataforma, 
Octopus, conectamos médicos especialistas com clínicas e hospitais, possibilitando laudos de 
exames dentro de no máximo 24hrs. Nossa equipe médica realiza emissão de laudo à distância 
para exames cardiológicos, pneumológicos e neurológicos, chegando a laudar mais de 20 mil 
exames por mês.

Atuamos também na jornada digital do paciente agudo, com uma solução criada para atender 
emergências cardíacas. Nossa plataforma Kardia conecta médicos cardiologistas - disponíveis 
24/7 - com hospitais e unidades de Pronto Atendimento, possibilitando laudos dentro de 5 
minutos para Infarto Infarto Agudo do Miocárdio com Supra de ST e em até 10 minutos para os 
demais exames. Nossa plataforma conta com Inteligência Artificial que possibilita identificar 
anomalias nos exames em cinco parâmetros, empoderando os médicos para que os laudos 
sejam emitidos de forma mais ágil.

Atualmente estamos trabalhando também em uma solução voltada para a jornada digital do 
paciente crônico, que tem o potencial de impactar positivamente a vida de mais de 44 milhões 
de brasileiros. Já demos grandes passos, mas precisamos de pessoas motivadas e inovadoras 
para irmos ainda mais longe.

Vem com a gente?

Você é alguém que sonha em trabalhar com propósito e fazer a diferença na vida 
das pessoas? Você é naturalmente curios@, adora um desafio e busca o 
aprendizado constante? Você é uma pessoa auto-gerenciável que gostaria de ter 
autonomia, flexibilidade e ainda sentir que o seu trabalho tem um grande 
impacto? Então, é muito possível que você tenha o DNA Neomed!

Nossa missão é 
reduzir a distância 
entre os sintomas e o 
tratamento.



Nossa Cultura
Os pilares da nossa cultura são os nossos valores:

Paciente no Centro: Temos o paciente no centro de todas as nossas decisões. 

Respeito: Respeitamos ao paciente, ao cliente, e uns aos outros. Acreditamos que a 
diversidade de pensamento impacta positivamente o ambiente de trabalho, e por isso, 
promovemos a diversidade e praticamos a empatia.

Inovação: Buscamos novas ideias e abordagens para os nossos desafios 
constantemente. Não temos medo de arriscar, de tentar, de experimentar!

Curta a Jornada: Somos apaixonados pelo nosso propósito e é isso que nos motiva. 
Trabalhamos para impactar positivamente o mundo, e nos comprometemos a fazer da Neo 
um lugar ao qual nos orgulhamos de pertencer. Aproveitamos as oportunidades ao 
máximo e trabalhamos com entusiasmo!

Olhar de Dono: Não falamos “esse problema não é meu.” Assumimos a responsabilidade 
por nossas ações e tratamos nossos projetos com zelo e respeito.

Integridade: Atuamos de forma ética nas tomadas de decisão e nos orgulhamos disso. 
Somos transparentes na nossa comunicação e confiamos na nossa equipe. 

Diversidade

 A Neomed é comprometida com a construção de um ambiente de trabalho diverso. Todas as 
aplicações feitas serão consideradas sem distinção de raça, cor, religião, identidade de gênero, 
nacionalidade, deficiência, orientação sexual ou idade.
 



Pessoa Desenvolvedora de Software Back-End

Desafio da Posição
Nossa empresa já ajudou mais de 500.000 vidas e está presente em mais de 150 clínicas, hospitais, 
laboratórios e alguns dos maiores players de saúde do mercado. Estamos buscando uma pessoa com 
olhar de dono, respeito ao paciente, e muita paixão pela nossa missão para se juntar à nossa equipe e 
levar a nossa tecnologia para todo o Brasil.

Buscamos alguém que se sinta confortável em trabalhar em equipe e que tenha comprometimento com 
resultados para atuar no desenvolvimento Back-End das nossas plataformas Octopus e Kardia, para 
salvar vidas e levar saúde para os nossos pacientes.

As atividades diárias da vaga incluem:
● Desenvolver novas features para as nossas plataformas Octopus e Kardia
● Participar ativamente dos nossos rituais do SCRUM, contribuindo com discussões sobre design 

e implementações de funcionalidades de média e/ou alta complexidade.
● Dar sustentação para a nossa infraestrutura.
● Contribuir ao controle de qualidade por meio de code reviews.

Requisitos e Habilidades: 
● 2+ anos de experiência em back-end
● Experiência em Ruby on Rails
● Experiência com testes automatizados com RSpec
● Familiaridade com Metodologias Ágeis
● Familiaridade com sistemas operacionais Linux/Unix
● Ter um código bem organizado e claro.
● Trabalhar bem em grupo e gostar de colaborar em equipe
● Ser auto-gerenciável e saber gerenciar o seu próprio tempo efetivamente
● Ser extremamente curios@, gostar de aprender e buscar conhecimentos novos de forma 

autônoma
 
 Bagagem Técnica Desejável:
● Conhecimento em postgreSQL
● Experiência com containers: docker (kubernetes seria um diferencial)
● Familiaridade com arquiteturas de Microservices e/ou GraphQL
● Google Cloud Storage

Ferramentas e Metodologias:
● Gitlab
● Gitflow
● Kanban
● SCRUM
● Planning poker

Nosso Comprometimento:
● Oferecer oportunidades de crescimento como especialista ou líder, de acordo com suas 

competências e interesses.
● Incentivar seu desenvolvimento pessoal e profissional através de ciclos de avaliação de 

performance mensais (one-on-ones com os líderes diretos, com feedback estruturado e plano 
de desenvolvimento individual).

● Promover um ambiente leve, justo e inclusivo, com base nos nossos valores.

Ficou interessado? Faça o cadastro do seu currículo no nosso banco de talentos, aqui.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYTBPgVBgxTh2o2AkH1E-akxnZBpXeHWbAlBG2d3ZbOg4ZNw/viewform?usp=sf_link


Nossos Benefícios

Trabalho Remoto: Acreditamos em relações de trabalho baseadas em autonomia, propósito e confiança. 
Trabalhamos de forma 100% remota e distribuída, com eventuais encontros presenciais quando forem 
necessários, tal qual para planejamentos estratégicos, celebrações e confraternizações.
 
Horário flexível: Trabalhamos com horário flexível e autonomia para auto gerenciar nossas demandas, 
tendo o horário comercial como base para estabelecer janelas de convivência. Nosso foco é no 
desempenho por resultados e entregas e não por horas trabalhadas.
 
Descanso flexível: Sabemos da importância do descanso para a produtividade e saúde mental dos nossos 
Neomeders! Oferecemos 21 dias úteis de descanso, que podem ser usufruídos de forma flexível (sem um 
número mínimo de dias para tirar por vez). Ah e o melhor de tudo? Isso é desde o início da sua jornada na 
Neo, sem período de carência para começar a aproveitar do benefício.
 
Day-Off de Aniversário: Aproveitar com a família e amigos no aniversário é tudo de bom não é mesmo? 
Aqui na Neo, todos podem tirar um dia útil de folga dentro do mês de seus aniversários, para celebrar!

Licença Parental, Saúde e Luto: Oferecemos licenças de saúde e de luto para aqueles momentos difíceis. 
Também temos a licença parental para que os papais e mamães da Neo possam estar perto de suas 
famílias nesse momento tão especial! Promovemos a diversidade e entendemos que existem centenas de 
estruturas familiares diferentes. Pensando nisso, oferecemos uma licença parental equivalente, 
independente de gênero.

Yoga na Cadeira: Yoga é uma atividade psicofísica , que ajuda a aliviar o estresse, aumentar o foco, 
renovar as energias, diminuir as dores e aprimorar as funções cerebrais. Semanalmente aproveitamos da 
nossa prática de 20 minutinhos de Yoga na Cadeira para alongar, nos conectar com o corpo e respirar.

Benefícios Flexíveis: Todos os Neomeders recebem um valor mensal no Swile Card, um cartão de 
benefícios flexíveis, que permite que cada um personalize as categorias dos seus benefícios de acordo 
com as suas necessidades pessoais. O saldo pode ser utilizado em diversos estabelecimentos, para 
auxílio alimentação, refeição, transporte, home office, e muito mais.

SOP: O Stock Option Plan, também conhecido como plano de Opção de Compra de Ações, é um plano no 
qual a empresa fornece a opção de adquirir as ações da empresa, a um valor pré-determinado, passado 
um certo período de tempo. Esse benefício não é reservado apenas para diretores. Aqui na Neo, todos os 
membros com 1 ano de empresa que demonstram ter nosso DNA e estarem comprometidos com a nossa 
missão tem a oportunidade de eventualmente usufruir desse benefício e se tornarem sócios da Neo!

Contratação
Contratação: PJ 
Horário: Flexível (tendo comercial como base)
Equipamento: Bring Your Own Device (BYOD)
Início previsto em: 21/03
Local: 100% Remoto

Ficou interessado? Faça o cadastro do seu currículo no nosso banco de talentos, aqui.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYTBPgVBgxTh2o2AkH1E-akxnZBpXeHWbAlBG2d3ZbOg4ZNw/viewform?usp=sf_link


Esse documento foi redigido pelo
time de Pessoas 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato:
people@neomed.tech


