A ESFERA ENERGIA:
Atualmente nossa carteira é composta por 85 clientes ativos, pertencentes aos mais variados
segmentos. São mais de 216 ativos sob gestão, representando mais de 4,9 GW de potência
instalada, distribuídos em 94 municípios, 15 estados e atendidos por 25 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 Sumária do Cargo:
Atuação em desenvolvimento e suporte de sistemas em VBA, Java, JavaScript e Node.js. Além
disso, serão necessárias atuações em banco de dados, gestão de configuração e gestão de
aplicação em Nuvem.

A Posição:
Posição de Estagiário, reportando-se à Gerência de Desenvolvimento e Infraestrutura.

Perfil do Candidato:
•

Estudante de Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

•

Conclusão prevista para dezembro/2019 ou julho/2020;

•

Disponibilidade para estagiar na região da Vila Mariana – SP.

Habilidades desejadas:
•

Windows e Pacote Office em nível avançado;

•

Lógica de programação;

•

Programação orientada a objetos;

•

Banco de dados;

•

Facilidade de relacionamento;

•

Fluência verbal e escrita;

•

Detalhista;

•

Organizado.

Escopo do Trabalho:
•

Desenvolvimento de aplicações em Java e Node.js;

•

Desenvolvimento de front-end em HTML 5, CSS3 e JavaScript;

•

Modelagem e projeto em banco de dados relacional;

•

Monitoramento e gestão de infraestrutura na AWS (cloud);

•

Suporte e manutenção de planilhas VBA Excel.

Bolsa Estágio
•

Bolsa Estágio no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais.

Benefícios:
•

Vale Refeição: R$30,00 por dia útil;

•

Vale Transporte;

•

Seguro de Vida;

•

Plano de Saúde extensivo para filhos e cônjuge;

•

Real possibilidade de efetivação.

Horário de Trabalho:
•

Segunda à Sexta-Feira das 9 às 17 horas.

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

