
Nome da Empresa/Unidade Dassault Systemes do Brasil, LTDA

Endereço Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85 - 13º andar - Cidade Monções - São Paulo/SP

CNPJ 02.403.570/0001-58

Contato LATAM.HR.Support@3ds.com

Curso Engenharia Mecânica / Civil / Automotiva / Aeroespacial

Quantidade de vagas 1

Área de Atuação SIMULIA Solution Consultant

Horário 9h-18h

Beneficios VT (ou estacionamento), VR (R$35/dia), Plano de Saúde/Dental (Omint) e Seguro de Vida MetLife

Requisitos

• Graduação ou formação (requisito mínimo) na disciplina de Engenharia Mecânica / Civil / Automotiva / Aeroespacial, trabalhando 

na indústria, academia ou fornecedor/revendedor de software.

• Experiência com uma variedade de fluxos de trabalho CAE, de preferência em uma grande corporação

• Experiência em análise de CAE em tecnologias como elemento finito, análise multi-corpo, análise de sistemas

• Competências Experiência de trabalho em áreas relacionadas aos produtos SIMULIA.

• Conhecimento de fluxos de trabalho completos do setor (da modelagem ao pós-processamento)

• Experiência de trabalho com fornecedores de equipamentos automotivos, industriais ou OEMs / Nível 1 Aeroespacial. Experiência 

com a realização de simulações usando 3DEXPERIENCE, Abaqus, ANSYS, Nastran, Dyna, CATIA Analysis ou outros pacotes 

comerciais de simulação de FEA.

• Experiência com software de pré/pós processamento como Abaqus CAE, Hypermesh ou Ansa Experience trabalhando com 

software CAD como CATIA, Solidworks, Unigraphics ou ProEngineer.

• Experiência com uma ou mais disciplinas; DOE, Otimização, Estocástica e Six Sigma. Experiência com linguagens de programação 

como Java, JSP, JavaScript, Jython, Python, MQL, HTML, XML, Tcl, C ++, etc

• Experiência com sistemas de computação de alto desempenho

• Capacidade de trabalhar bem dentro do prazo e das necessidades do cliente.

• Capacidade de trabalhar de forma eficaz e eficiente como membro de uma equipe e individualmente.

• Habilidades excepcionais de resolução de problemas.

• Motivado, diligente e organizado.

Principais Atividades

• Suporte ao cliente para resolver problemas do dia-a-dia e fornecer recomendações de melhores práticas por telefone, e-mail e 

reuniões presenciais

• Documentar erros de software e solicitações de aprimoramento

• Contribuir para a identificação de oportunidades

• Comunicar efetivamente o valor e a tecnologia da solução SIMULIA da Dassault Systèmes; através de apresentações, 

demonstrações e testes técnicos

• Definir processos de engenharia, desenvolver metodologias de fluxo de trabalho

• Realizar seminários de treinamento

• Usuários de mentores sobre as melhores práticas ao usar o software SIMULIA

• Contribuir e fornecer serviços de consultoria aos clientes

• Participar de atividades de vendas e marketing, como conferências de usuários, reuniões de lançamento de vendas, feiras e 

seminários

• Viagens para clientes, prospects e reuniões internas. Até 30% de viagem possível

         ABERTURA DE OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO

mailto:LATAM.HR.Support@3ds.com

