Nossos

diferenciais
Aqui, você conta com uma estrutura sólida, mas de maneira alguma engessada, onde
pode desenvolver todo o seu potencial com a ajuda de uma equipe experiente, pronta
para te dar todo o apoio necessário para que você conquiste os resultados que sonha para
a sua carreira.
Nosso foco e esforços estão totalmente concentrados na transformação digital.
Atualmente, trabalhamos com a metodologia Agile, estruturados em setores
institucionais e squads formados por equipes multifuncionais que têm um único foco e
tarefas divididas em sprints.
Além disso, investimentos fortemente em treinamentos e criamos muitas oportunidades
de crescimento e de aprendizado. Workshops, meetups e seminários com profissionais
renomados e convidados externos são uma constante em nossa agenda, promovendo a
troca frequente de tecnologias e informações.
Temos crescido e nos reinventado nos últimos anos. Sonhamos grande e nossa cultura é
totalmente “hand on”, orientada para crescimento e resultados. Venha pronto para
trabalhar, tirar muitas ideias do papel e crescer conosco.

O que valorizamos e que
buscamos nas pessoas
que contratamos?
• Comunicação
• Atitude de Dono
• Orientação a Resultados
• Foco no Cliente
• Protagonismo
• Liderança

O que o

Paraná Banco oferece
• Ambiente de trabalho descontraído, dinâmico
e com desafios constantes
• Muita gente bacana e sempre disposta a
colaborar, fazendo jus ao nosso lema, que é
Pode contar comigo”
•
Oportunidades
aprendizagem

de

crescimento

e

• Vale Refeição
• Vale Alimentação
• Plano de Saúde • Plano Odontológico
• Seguro de Vida • GymPass
• PPR
• Auxílio creche
• Happy Hours e celebrações
• Frutas, café e chá todos os dias

Além de tudo isso, você fará parte de uma empresa
classificada como Great Place to Work e que
valoriza a diversidade e oferece oportunidades
iguais para todos os candidatos que se inscrevam
nas nossas vagas, independente de raça, gênero,
orientação sexual, cor, aparência, nacionalidade,
religião, idade, deficiências físicas e mentais,
estado civil ou ideologia política.

Curitiba
A capital do paraná é conhecida por vários motivos, mas vamos listar aqui 4 motivos para
escolher a cidade como o seu novo lar

Uma das cidades mais desenvolvidas do país

1.

Com o 10º maior IDH do Brasil segundo o último censo, Curitiba é a quarta
capital mais desenvolvida segundo o ranking. Com uma economia forte, o
município também abriga faculdades e universidades de renome, que formam
uma mão de obra capacitada e qualificada com inúmeras possibilidades de
especialização.

Saúde e natureza

2.

Muito além do famoso Jardim Botânico e dos espaços públicos de lazer, Curitiba
conta com nada menos que 200 km de ciclovias e cerca de 30 parques, além de
ser referência no setor da saúde, contando com grandes hospitais públicos e
privados.

Pertinho do litoral

3.

Que tal morar num lugar a menos de duas horas da praia e a menos de três
horas do Balneário Camboriú? Quando você escolhe Curitiba como o seu
endereço, esta é só uma das vantagens.

Vida noturna agitada e diversificada
Bares, restaurantes, casas de show e várias atrações culturais fazem parte das
atrações na noite curitibana. De lugares mais intimistas à baladas, passando por
teatros, cinemas e eventos ao ar livre, a cidade possui um vasto leque de opções
para você conhecer.

4.

Ficou interessado? Então cadastre o seu currículo em nossa plataforma. Mesmo
que não tenhamos uma vaga aberta para a sua área, ficaremos com os seus
dados registrados em nosso sistema e, caso surja uma oportunidade com o seu
perfil, entraremos em contato.

