A EDP Produção procura candidatos(as) para Estágio Profissional na área de Engenharia
(Centro/Norte)
Se possui:
• Mestrado em Engenharia do Ambiente / Segurança e Higiene Ocupacionais / Saúde Ambiental - Estágio 1
• Mestrado em Engenharia Eletrotécnica - Estágio 2
• Formação académica concluída até há 3 anos;
• Experiência profissional inferior a 2 anos na sua área de formação;
• CAP TSST concluído (ou ainda a frequentar) – requisito apenas para o Estágio 1

Estágio 1:
Manutenção do SIGAS - Sistema Integrado de Gestão de Ambiente e Segurança
Principais atividades:
✓ Revisão dos Procedimento operacionais – SIGAS; Revisão dos Planos de Segurança Interno – PSI;
✓ Apoio nas atividades de controlo operacional;
✓ Realização de ações de formação interna; Avaliação de conformidade legal;
✓ Análise de Risco;
✓ Implementação de estratégias de divulgação de Boas Práticas de Prevenção & Segurança; Gestão dos resíduos;
✓ Acompanhamento dos trabalhos de intervenção dos equipamentos;
✓ Acompanhamento de auditorias;
✓ Implementação das medidas COVID.
Locais: Lares (Figueira da Foz), Caniçada (Braga) e Régua

Estágio 2:
Gestão de atividades de Operação e Manutenção em Aproveitamentos Hidroelétricos
Principais atividades:
✓ Acompanhar a gestão de atividades de Operação e Manutenção em aproveitamentos hidroelétricos;
✓ Segurança, Ambiente e Gestão de Stakeholders dos aproveitamentos hidroelétricos;
✓ Acompanhar a revisão do Grupo 4 de Sta. Luzia.
Local: Seia

Condições:
• Estágio remunerado com duração de 9 meses;
• Estágio a decorrer em horário laboral;
• Oportunidade única de formação e aprendizagem numa Empresa líder no seu setor de atividade.

Se é uma pessoa com:
•
•
•
•

Vontade de aprender;
Orientação para resultados,
Gosto por trabalhar em equipa;
Energia e vontade de deixar a sua marca em projetos desafiantes.

Então poderá ser o talento que procuramos.
Candidate-se!
Comece a sua carreira com a energia certa e junte-se a nós.

Os interessados devem candidatar-se até ao dia 02 de junho de 2020, preenchendo a Ficha de Candidatura
no site https://jobs.edp.com -» “Ver Todas as Oportunidades” -» Referência “Estagiários/as Profissionais de
Engenharia”

