PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS TRAINEES

Objetivo do programa:
O Programa tem o objetivo de formar profissionais nas áreas de consultoria de engenharia
envolvendo as atividades de empreendimentos de Transmissão e Distribuição de Energia
principalmente no que se refere a:
•

Planejamento

•

Gerenciamento

•

Supervisão

•

Fiscalização

•

Controle de qualidade

Apresentação da Empresa Sistema PRI

A Sistema PRI é uma Empresa de Engenharia consultiva, constituída em 1982, com o
objetivo de prestar serviços de Engenharia nas áreas de elaboração de projetos,
gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras e empreendimentos, planejamento e
controle de obras e estudos técnicos, dentre outros.
PRI é uma abreviatura de “Planejamento Real e Integrado” que designa um sistema
próprio e exclusivo de planejamento e controle de obras, criado e desenvolvido
inteiramente pela Empresa, do qual derivou seu nome.
A prestação de serviços com alto padrão de qualidade sempre foi a característica principal
da Sistema PRI, atualmente certificada ISO 9001:2008 pela ABS Quality Evaluations Inc,
em “Provision of Project Management Services”, (certificado nº 62073).
A Sistema PRI encontra-se cadastrada no Programa de Gestão de Fornecedores da
Engenharia - PROGEFE da PETROBRAS.
A metodologia de trabalho empregada pela Sistema PRI no gerenciamento de obras e
empreendimentos, vem sendo constantemente aprimorada desde a sua fundação, estando
baseada nas mais modernas técnicas de Gestão orientadas segundo a norma
NBR-ISO 10.006:2006 e pelo Guia Oficial do Conjunto de Conhecimentos do
Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK – Quarta Edição), publicado pelo PMI - Project
Management Institute, líder mundial entre as organizações profissionais na área de
Gerenciamento de Projetos.

Totalmente informatizada, a Sistema PRI dispõe de modernas instalações de
processamento de dados (CPD), softwares, projetos assistidos por computador,
processamento de imagens por computador, centro de digitação, equipamentos
profissionais de vídeo, e uma ilha de edição completa.

Vista do Edifício Sede da SISTEMA PRI
Av. Angélica, 2546 - 14º/15º/16º andares
Consolação – São Paulo – SP

Vista das instalações da engenharia técnica

A Sistema PRI atua tanto no setor público como no privado, destacando-se basicamente
as seguintes áreas:


Gerenciamento de Obras e Empreendimentos;



Elaboração de Projetos;



Planejamento e Orçamentos;



Consultorias e Estudos Técnicos.

.
As principais realizações da Sistema PRI podem ser conhecidas através do site
www.sistemapri.com.br.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS TRAINEES – 2011
O Programa tem como objetivo aprimorar a formação do profissional recém
formado para atuar em atividades de Distribuição, Transmissão e Geração de
Energia na Sistema PRI Engenharia.
Faz parte do Programa, o cumprimento do plano de desenvolvimento onde os
Trainees terão a oportunidade de realizar treinamentos técnicos (job rotation) em
linhas de transmissão e subestação.
Ao término do Programa, após 06 meses, será realizada uma avaliação final
quando os Trainees terão a oportunidade de passar a integrar a nossa equipe de
colaboradores.
PROCESSO SELETIVO
Perfil Comportamental: buscamos jovens profissionais com criatividade, garra e
espírito de equipe para compor um time de sucesso, que estejam alinhados com as
atitudes que resultam em ética profissional, respeito e confiança.
Pré-requisitos do Trainee Técnico:
- Profissionais com formação técnica concluída nos cursos de: Técnico em
Eletrotécnica e Edificações;
- Registro no CREA;
- Até 01 ano de formado no curso citado acima;
- Domínio de informática como usuário (pacote MS Office – Word e Excel);
- Disponibilidade para Horário Integral;
- Mobilidade: disponibilidade para residir em outra unidade fora do local de origem;
- Vagas disponíveis para os Estados de: São Paulo, Goiás, Mato Grosso, e
Rondônia.
- Experiência anterior e Carteira Nacional de Habilitação, serão considerados
diferencial.
Etapas do processo de seleção:
- Inscrições até o dia: 30/09/2011
- Análise do Currículo;
- Testes (Matemática, Raciocínio Lógico, Informática e Conhecimentos Gerais);
- Dinâmica de Grupo;
- Entrevista Individual.
Os interessados deverão enviar currículo atualizado
veronica@sistemapri.com.br e cristina@sistemapri.com.br.

para

os

e-mails:

