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Introdução
Cabeólica S.A.
S.A é uma empresa público-privada de produção de energias renováveis, de direito caboverdiano, estabelecida em 2009 para construir e operar quatro parques eólicos em Cabo Verde. A
empresa tem como acionistas/investidores Edison Energy Asset Company, Finnish Fund for Industrial
Cooperation Ltd, Electra SARL e o Estado de Cabo Verde. A sede da empresa está localizada na cidade
da Praia, Cabo Verde. Atualmente a Cabeólica é responsável pela produção de cerca de 20% da
eletricidade consumida no país.
A empresa pretende iniciar um programa de estágios, para o ano de 2018, com o principal objetivo
de proporcionar aos potenciais interessados experiências e aprofundamento de conhecimentos
técnicos relacionados com a produção de energia eólica, nos seguintes termos:

Objetivo do Programa
Facultar aos candidatos uma oportunidade de aprendizagem junto de uma empresa de rápido
desenvolvimento no sector das energias renováveis, com fortes ligações internacionais, que visa
proporcionar:
•
•
•
•

Reforço de conhecimentos no sector da energia eólica, com foco nas atividades técnicas;
Experiência prática no funcionamento de um parque eólico / tecnologia eólica;
Conhecimento das normas de Saúde e de Segurança de um parque eólico;
Experiência de trabalho no mundo profissional.

Perfil do Programa
O período do programa de estágio decorre entre julho e novembro. O estágio terá a duração de um
mes (das 09:00 às 16:00), período durante o qual o candidato deverá desempenhar as seguintes
tarefas:
•
•
•
•
•
•

Pesquisa e estudo sobre a tecnologia eólica com base em informações técnicas disponíveis;
Estudo do sistema de controlo de parques eólicos – SCADA;
Elaboração de relatório de velocidade de vento;
Acompanhamento das análises de eventos nos parques eólicos;
Análise da integração de energia eólica na rede pública;
Análise de documentos técnicos relacionados: riscos elétricos e regulamentos de segurança
e de saúde da empresa

•

•
•

Estudo dos mecanismos de segurança e de saúde implementados nos parques eólicos /
conhecimento das funcionalidades dos equipamentos de S&S disponíveis (incluindo
equipamentos de fall arrest);
Estudo de documentos básicos sobre a implementação do Projeto;
Preparação de um Relatório final de estágio

Local de Trabalho:
Sede da Cabeólica S.A. – Praia, Cabo Verde
Pré
Prémio de Sucesso:
Sucesso:
Caso os estagiários concluírem com sucesso o período de estágio, serão recompensados com um
prémio de sucesso no valor de 15.000$00 (quinze mil escudos).

Requisitos de Candidatura
Tendo em consideração o número limitado de vagas para estágio, a Cabeólica selecionará cinco
candidatos com perfil mais adequado para efeito do estágio.
Perfil do Candidato:
•
•
•

De nacionalidade Caboverdiana
Formação em Engenharia Elétrica, Mecânica ou Eletrotécnica;
Capacidade para desempenhar novas tarefas rapidamente, vontade de aprender e de crescer
com o estágio, forte sentido de responsabilidade, capacidade de trabalhar em equipa.

Documentos a submeter:
submeter:
•
•
•
•
•
•

Carta de candidatura a vaga de estágio;
Curriculum Vitae;
Fotocópia de Bilhete de Identidade;
Cópia de certificado / comprovativo escolar / matrícula
Termo de confidencialidade (assinado)
Regulamentos de Segurança e Saúde da Cabeólica (assinado)

Aos candidatos escolhidos a Cabeólica providenciará acesso a um computador e materiais para o
desempenho das tarefas, incluindo equipamentos de Segurança e Saúde.
Os candidatos interessados deverão submeter as suas candidaturas até 22 de junho 2018.
Para mais informação / submissão de documentos de candidatura, por favor contacte:
Recursos Humanos - cabeolica@cabeolica.com

