Estágio Profissional EDP - Técnico/a de Gestão Florestal (Coimbra)
A EDP é uma empresa global de energia, que lidera com base nos valores da Inovação, da
Sustentabilidade e Humanização. Recorrendo à tecnologia do futuro criamos soluções altamente
focadas nas necessidades das nossas pessoas e dos nossos clientes, nunca descurando do nosso papel e
contributo para com a sociedade. Para alcançarmos todos os nossos objetivos, pretendemos atrair
jovens talentos com elevado potencial através das diversas oportunidades profissionais que criamos.
Os nossos estágios profissionais destinam-se a jovens recém-formados que tenham concluído o seu
último grau académico há menos de 3 anos e que tenham menos de 2 anos de experiência profissional
na área de formação.
A Direção Gestão da Vegetação tem como missão assegurar a Gestão da Vegetação na envolvente da
rede de distribuição elétrica, cumprindo todas as obrigações legais e regulamentares e os objetivos
definidos, otimizando a gestão de recursos e contribuindo para elevados níveis de qualidade e
continuidade de serviço, mantendo estreita cooperação com os stakeholders relevantes e
acompanhando a dinâmica legislativa e de inovação tecnológica do setor.
Descritivo de Funções:
•
•
•
•

Conhecimento no domínio da actividade florestal pela produção e valorização ;
Gerir actividades de natureza a florestal de modo a conservar, proteger e valorizar os espaços
florestais;
Sensibilizar as populações e empresas para a importância da Gestão florestal melhorando o
desempenho das estruturas organizativas;
Proceder a ações de valorização e assistência técnica, de acordo com as potencialidades e
programas de gestão florestal.

Que tipo de perfil procuramos?
• Formação em cursos Profissionais e Técnicos no âmbito da Gestão Florestal ou similares;
• Conhecimento elevado em ferramentas de SGI (Sistema de informação geográfica);
• Conhecimento elevado de tratamento de informação em Base de Dados Excel;
• Espírito colaborativo aliado a uma excelente capacidade comunicativa;
• Foco na aprendizagem e melhoria contínua;
• Orientação para os resultados;
• Proatividade, entusiasmo e energia;
• Mentes disruptivas aliadas a Inovação;
• Vontade de impactar o nosso negócio e as nossas pessoas.
O que temos para ti?
• Uma experiência de 9 meses numa empresa internacional líder no setor das energias

• Oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional
• Uma equipa incrível sempre disposta a ajudar-te ao longo do teu percurso na empresa
• Possibilidade de construíres uma rede de networking
• Reconhecimento do teu contributo através de uma Bolsa de Estágio
Sobre a EDP
Como empresa socialmente responsável, incorporamos nos nossos valores e práticas os princípios da
Diversidade e Inclusão. Para alcançarmos todos os nossos objetivos, pretendemos atrair, desenvolver e
reter diferentes perfis, assumindo a diversidade como um fator potenciador e diferenciador de inovação
fundamental na nossa organização. Acolhemos e valorizamos todas as pessoas, e estamos
comprometidos com a inclusão e sentido de pertença de cada pessoa que integre o Grupo EDP.
O que nos orgulha enquanto empregadores de referência:
• Certificação TOP Employer, pelo TOP Employers Institute (EDP Portugal; EDP Renováveis);
• Pertencer ao Bloomberg Gender Equality Index (EDP Portugal; EDP Renováveis;);
• Certificação em Conciliação (Excelência), pela Fundación Másfamília;

Candidata-te aqui até 23 de abril de 2021.

