
 
 EDP Professional Internship 2021 – Desenho e Modelação Digital  
 
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 curso há 
menos de 3 anos e que tenham menos de 2 anos de experiência profissional na área de formação.  
Se tens formação na área Desenho e Modelação Digital e desejas aprofundar o teu conhecimento no mercado de 
trabalho, aprender com os melhores profissionais e contribuir com a tua energia em projetos desafiantes, candidata-
te!  
 
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  

 
 
O que procuramos nos jovens?  
• Conhecimentos sólidos de REVIT;  

• Capacidade de Inovação e Melhoria contínua;  

• Apetência por aprender e melhorar os seus conhecimentos e capacidades;  

• Capacidade de leitura e interpretação de projeto;  

• Capacidade de trabalho em equipa;  

• Sentido de responsabilidade, cumprimento e entreajuda.  
 
 
Descrição da Vaga  
Empresa: EDP Gestão da Produção de Energia  
Direção: Direção Centro de Produção Douro  
Área: CP Douro – Manutenção Mecânica  
Local: Porto  
 
Principais responsabilidades inerentes à função:  
• O/a candidato(a) desempenhará funções de modelação BIM, principalmente de estruturas e equipamentos 
hidroelétricos, sendo indispensável a proficiência no uso do software Revit;  
 
• Será desejável que o/a candidato(a) tenha apetência para a otimização e programação de procedimentos e tarefas 
em BIM, nomeadamente programação visual (Dynamo) de modo a sistematizar processos e aumentar a sua 
eficiência;  
 
 
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; 

 

 



 Se ficaste interessado nesta oportunidade, candidata-te em 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=171220&company=EDP&st=CA5DEC1
0938C4753AA06EFA414BD78E1420A60CE  
 
#BuildYourEnergy 


