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GFT abre mais de 100 vagas para profissionais de TI 

 
São Paulo, outubro de 2018 - A GFT, empresa alemã referência em tecnologias 

exponenciais para transformação digital e projetos ágeis, conta com mais de 100 

vagas em aberto para profissionais de TI. Distribuídas entre as duas unidades da 

companhia em São Paulo, Alphaville e Sorocaba, as oportunidades são para 

atuação nas áreas de desenvolvimento em JAVA; iOS; .NET; Hadoop; IBM/BPM; 

Salesforce e Python. Além disso, cerca de 70 vagas são para profissionais JAVA 

júnior, pleno ou sênior. 

 

As novas contratações buscam atender à demanda crescente da companhia em 

novos projetos e serviços para as instituições financeiras do país, como bancos, 

seguradoras e empresas de cartões, além de projetos para grandes corporações 

internacionais. “A GFT tem crescido muito ao longo dos últimos anos, sempre 

criando soluções com tecnologias exponenciais para enfrentar os desafios 

constantes das transformações digitais dos nossos clientes e parceiros. Com os 

profissionais e talentos que chegarão, iremos, certamente, acelerar o nosso 

próximo de expansão e reforçar a nossa posição no mercado”, afirma Marco 

Santos, managing director da GFT Latam. 

 

Entre os benefícios aos novos profissionais, a companhia alemã oferece um 

modelo de carreira que incentiva tanto o intercâmbio profissional quanto o cultural, 

salários e benefícios competitivos, ambiente que inspira a inovação, horários 

flexíveis, programas de incentivo (certificações, treinamentos, indicações, etc.) e 

espaços de trabalho diferenciados, com games e área de descompressão.  

 

Desde 2005 no país, a GFT está posicionada entre os principais provedores de 

soluções para o momento de transformação no mercado financeiro e conta com 

mais de 700 colaboradores. Os detalhes podem ser acompanhados no site da 

GFT. 

 

Sobre a GFT 

A GFT, referência em tecnologias exponenciais para a transformação digital e projetos ágeis, está 

comprometida em impulsionar a inovação e a disrupção na indústria de serviços financeiros. 

 

http://www.gft.com/br/pt/index/carreiras/ofertas_de_emprego.html
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A partir do conhecimento do setor, assessora as instituições líderes de mercado e desenvolve soluções de 

TI personalizadas – de apps bancários e trading systems, a implementação e suporte de plataformas 

completas até a modernização de sistemas core banking.  

O time de inovação global desenvolve também novos modelos de negócio, focando em tecnologias 

exponenciais como Open Bank, Mobile, Big data, API e Integração de Sistemas para canais digitais** 

abrangendo todos os setores. Busca moldar o mercado financeiro do futuro em parceria com os seus 

clientes. 

Fundada em 1987, a GFT conta com uma equipe global de aproximadamente 5.000 colaboradores na 

Europa, América do Norte e América do Sul. As ações da GFT estão listadas na Bolsa de Frankfurt no 

TecDAX (ISIN: DE0005800601). 

www.gft.com  
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