
Empresa / Unidade: EDP Renováveis

CNPJ: 09.334.083/0001-20

Nome do Requisitante da vaga: RICArdo Pimentel / Maia Teixeira

Cargo / Depto / Setor: RH

Telefones: .+551135386600

E-mail: ricardo.pimentel@edpr.com maia.teixeiradasilva@edpr.com 

Quantidade de vagas: 1

Vaga em substituição a algum estagiário? Qual? Sim. Anderson Vieira e Maurício Correia

Área de Atuação (depto/ setor): DEV&PM e ENV

Ensino Superior

Engenharia Elétrica (Energia / Eletrotécnica) ou Engenharia Civil ou Engenharia de Produção ou Geografia

Ano / Semestre: do 7º ao 10º semestre

Horário do Estágio: 6 horas flexíveis

Valor da Bolsa Auxílio: 1536.74 para último ano na faculdade e 1377.64 para demais anos.

Pacote Office obrigatório

AutoCAD / Google Earth / GlobalMapper desejáveis

Inglês desejável

Auxílio transporte: sim

Benefícios adicionais: Auxilio transporte integral, VR/VA, plano de saúde

Possibilidade de prorrogar ou efetivar? Sim

Endereço do Estágio: Rua Gomes de Carvalho, 1996 -10º andar

Nome do Supervisor:

Cargo do Supervisor: Head of Development and Project Management

CPF do Supervisor:

E-mail do Supervisor:

Núm do CR (qdo necessário):

Duração do estágio (Meses): 24 meses

Elaboração de base de dados do setor elétrico em KMZ;

Elaboração de mapas de propriedades e restrições de projetos eólicos e solares;

Acompanhamento de atividades ambientais de projetos eólicos em operação.

Auxiliar na análise e interpretação de zonas de rede para conexão de novos projetos eólicos e solares;

Dar suporte na análise de mercado eólico e solar e da concorrência; 

Dar suporte na preparação de relatórios e pontos de situação corporativos/diretivos

T

Cursos / Nível Escolar (técnico/ superior):

Requisitos imprescindíveis (conhecimentos em informática e ou idiomas):

Principais tividades a serem desenvolvidas no decorrer do estágio (mínimo 3 para 

divulgarmos aos candidatos):

DADOS DA OPORTUNIDADE(S)

Primeiro contato do estudante com a empresa deverá ser como? Telefone, e-mail, ou 

comparecer direto?:

DADOS DA EMPRESA

APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS



Endereço: (se o local de apresentação for  o mesmo do local de estágio não é necessário o 

preenchimento deste campo).

Ponto de referência: Metro Vila Olimpia

Procurar por: Ricardo Pimentel / Maia Teixeira

Setor: RH

Horário:
Qualquer dia da semana, em horário comercial.

Necessário definir, no mínimo, uma semana antes.

OBS: Jornada (h/dia) máxima permitida é  6h, podendo ter ou não um intervalo de 1 hora, totalizando 30 horas semanais.


