A ESFERA ENERGIA:
Atualmente nossa carteira é composta por 67 clientes ativos, pertencentes aos mais variados segmentos. São
mais de 186 ativos sob gestão, representando mais de 4,2 GW de potência instalada, distribuídos em 84
municípios, 15 estados e atendidos por 20 concessionárias de Distribuição.
Constituída por uma equipe multidisciplinar altamente qualificada com foco na prestação de serviços
especializados, surgimos de um modelo consagrado, pautado na independência comercial, atendendo à
demanda crescente de um mercado cada vez mais maduro.
A energia elétrica como insumo base em qualquer economia, tem grande relevância em toda cadeia
produtiva, e o seu complexo mercado parte dos agentes responsáveis pela sua geração que buscam a
maximização dos investimentos, passa pelos agentes comercializadores que proveem liquidez e chega aos
que buscam a sua contratação otimizada, incluindo a indústria e o setor de serviços.
É neste contexto que atuamos, através de um atendimento personalizado, prestado por uma equipe com
amplo conhecimento técnico-regulatório e longa experiência profissional, de maneira extremamente
próxima, conhecendo as particularidades de cada cliente, provendo soluções de forma individualizada,
atendendo suas necessidades técnicas e comerciais relacionadas à gestão e comercialização de energia
elétrica.

A DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE:
Descrição da vaga:
Atuação na arquitetura, desenvolvimento e suporte de sistemas em Java. Além disso, serão necessárias
atuações em banco de dados, gestão de configuração e gestão de aplicação em Nuvem.

A Posição:
Posição de estagiário em desenvolvimento de sistemas reportando à Coordenação de Arquitetura de Sistemas,
Sustentação e Infraestrutura.

Perfil do Candidato:
•

Cursando graduação em áreas relacionadas à Tecnologia de Informação (penúltimo e último
ano);

•

Conhecimentos de programação, lógica e banco de dados;

•

Disponibilidade para trabalhar na região da Vila Mariana – SP;

•

Flexibilidade em atuar com diferentes tecnologias;

Diferenciais do Candidato:
•

Conhecimento de programação em JEE e Design Patterns;

•

Servidores de aplicação Tomcat;

•

HTML/CSS/Java Script;

•

JSON e XML;

•

Banco de dados (MySQL, SQL ou Oracle);

•

Metodologias Agile;

Salário e Benefícios:
•

Bolsa auxílio: R$1.500,00

•

Vale Refeição: R$30,00 por dia útil

•

Vale Transporte

•

Seguro de Vida

•

Plano de Saúde: Amil

•

Real possibilidade de efetivação

Envie o seu CV para vagas@esferaenergia.com.br
Assunto: ESTÁGIOTI – “Nome Completo”

