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Prática do onboarding chega à interface GitHub
Novo e-book do Grupo DB1 difunde a prática entre desenvolvedores de software
Maringá – PR, julho de 2020 – Já bastante consolidada entre as empresas, a prática do
onboarding visa dar as boas vindas às novas pessoas. Nela são apresentados aspectos
como cultura empresarial, time e regras, entre outros. A ideia é fazer com que a pessoa
fique à vontade no novo ambiente e saiba como se virar ou a quem recorrer em caso de
necessidade.
É justamente isso que o novo e-book do Grupo DB1, Git[Hub] TL;DR; - Um guia “rápido”
para o trabalho diário com git, busca fazer. Os avançados recursos de pesquisa do
material também permitem que os desenvolvedores que já possuem alguma
experiência com git sintam que sempre há algo a aprender ou relembrar.
Com 15 anos de experiência como desenvolvedor, Francisco Thiago de Almeida integra o time
de desenvolvedores da DB1 Global Software e foi o responsável pela criação do material, que
abrange desde o básico da instalação do git, até os mais complexos, como resolução de conflitos
e gerenciamento de branches. E para quem está iniciando no Github, também são abordados
aspectos da configuração do repositório e aumento de produtividade com as melhores
extensões para VSCode.

“Acredito que a seleção de conteúdos oferece ferramentas interessantes para o
trabalho cotidiano com o git. Escrevi e dedico esse livro tanto para os desenvolvedores
que estão começando a utilizar o git e/ou o github, quanto para quem já utiliza git há
algum tempo. Espero que os desenvolvedores aproveitem”, disse Francisco, que faz
parte do DevParaná e coordena o meetup Delphingá.
O conteúdo conta com interatividade ampliada, é repleto de links e botões que, entre
outras funções, permitem compartilhar o e-book nos perfis das redes sociais para que
os leitores dividam as melhores dicas com seus amigos.
Para fazer download do novo e-book gratuito do Grupo DB1, acesse:
https://db1group.com/materiais/#github

Sobre o Grupo DB1:
O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá - PR Brasil e bases operacionais no Brasil (3), Argentina (1) e Estados Unidos (1). Tem 20 anos de
experiência no mercado de tecnologia da informação e oferece software e serviços de
desenvolvimento para empresas (B2B). Sempre com posicionamento de produtos e serviços
“premium” e de alta qualidade as empresas do grupo são líderes de mercado como
ANYMARKET, Consignet, DB1 Global Software, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O grupo
tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 10 anos consecutivos entre
as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). Com o lema “Sua luz
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move o universo DB1”, e como parte da cultura do grupo, todos na organização trabalham com
o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das pessoas e organizações por meio das
soluções criadas pelo grupo.
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