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A REN Serviços, empresa do Grupo REN, tem disponível uma oportunidade para Estágio Profissional na 

Direção de Sistemas de Informação com local de trabalho em Lisboa. 

 

Enquanto responsável pela gestão das principias infraestruturas de transporte de eletricidade e de gás 

natural de Portugal, a REN desempenha um papel fulcral no desenvolvimento de um sistema energético 

eficiente, seguro e competitivo. Orgulhamo-nos do serviço que prestamos e dos níveis de excelência 

com que o fazemos, o que nos coloca entre os melhores no sector a nível mundial. 

 

Parte deste sucesso deve-se também à qualidade dos nossos sistemas de informação e das equipas que 

os gerem. Estamos a desenvolver diversas transformações tecnológicas e a incorporar novas unidades 

de negócio, pelo que procuramos pessoas que queiram construir esse futuro connosco fazendo parte da 

equipa de administração de sistemas. 

 

Procuramos candidatos com: 

 Licenciatura/Mestrado em Engenharia Informática ou similar; 

 Conhecimentos em Sistemas Operativos Windows e Linux, Redes IP e Bases de Dados; 

 Bom espirito de equipa e cooperação; 

 Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal; 

 Dinamismo, iniciativa e abertura para novos desafios; 

 Forte orientação para resultados e objetivos. 

 

Para que possam: 

 Adquirir conhecimento e desenvolver actividades de administração de sistemas em vários 

ambientes tecnológicos no contexto da equipa de operações de sistemas de informação; 

 Participar nas atividades de gestão de serviço de suporte, interagindo com a 1ª linha do serviço 

de suporte, outras unidades de negócio e prestadores de serviços externos; 

 Monitorizar o desempenho de sistemas, fazendo reporting sobre esse desempenho e 

promovendo a melhoria contínua dos seus indicadores de qualidade de serviço; 

 Participar nos grupos de trabalho que constroem e fazem evoluir os sistemas de informação; 

 Adquirir uma visão end to end dos sistemas de informação da REN e dos processos de negócio 

neles suportados. 

 

Oferecemos: 

 Estágio profissional remunerado (12 meses); 

 Formação contínua; 

 Contacto com um ambiente tecnológico muito diversificado e em constante evolução; 

 Possibilidade de incorporar a equipa no final do estágio. 

 

As candidaturas podem ser submetidas através do site da REN. 

http://www.ren.pt/pt-PT/carreiras/oportunidades/

