
Vaga - Estágio em Vendas 
 
 
Nossa empresa é resultado da fusão de duas das maiores referências mundiais no mercado de 
energia eólica: Gamesa Eólica e Siemens Wind Power.  
Estamos presentes em mais de 90 países e, aqui no Brasil, buscamos novos talentos para 
integrarem nosso time! 
 
 
Requisitos: 
 

1. Problem-solving skills; 
2. Communication; 
3. Perfil Data-driven; 
4. Excel (VBA) 

 
 
Formação: Qualquer tipo de engenharia  
 
Atividades: 
 

1. Consolidação de disponibilidades e interface com global: 
a. Consolidar as disponibilidades com os sites  
b. Desenvolver template de visualização de disponibilidade contratual e últimos 

12 meses. Alinhamento com global; 
c. Focal point do uso do WindOne Availability 

i. Aprender a ferramenta; 
ii. Suporte de configuração aos sites; 

iii. Report do andamento e escalação interna; 
iv. Comunicação com global; 

2. Auxílio no processo de Service Hours: 
a. Baixar horas no GIC e alinhar com time de BI NA; 

3. Asset Management: 
a. Desenvolver comigo metodologia para correlacionar dados existentes: 

i. Correlacionar Falhas de componentes, visitas, disponibilidade, alarmes 
e seus impactos financeiros;  

ii. Propor melhorias, acionar áreas e coordenar a atuação em casos 
prioritários 

1. Actuals e forecast com a resolução dos casos (redução de 
horas, aumento de MTBV, redução de custos); 

b. SLAs de diferentes áreas: 
i. Continuar trabalho de consolidar indicadores, e impactos deles na 

operação, sobretudo áreas principais como SCM e Tecnologia; 
c. Due dilligence on data: 

i. Fazer análise de onde precisa melhorar a transparência, e atacar as 
prioridades (tanto sites em particular, quanto tipos de dado), e realizar 
o acompanhamento; 

ii. Garantir o entendimento da equipe de campo dos principais 
indicadores, impactos em sua operação, estabelecer planos de ação 
para melhora, etc.; 

d. Auxílio na consolidação de KPIs; 



4. Business Improvement/Excellence: 
a. Alinhamento com região e novos guidelines de BE; 
b. Suporte nos processos de Productivity; 
c. Implantação de iniciativas globais de eficiência operacional no 

Brasil/monitoramento ; 
 
 

5. Remuneração e benefícios: 
 

Bolsa auxílio: R$ 1740,00 
Benefícios: VR, VT, AM, AO, SV 
Horário de estágio: 09h às 16h 
 
 
 

Contato para envio de CV:   Sofia.dafonseca.ext@siemensgamesa.com 
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