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20 de Abril, 2022 

Siemens Energy oferece mais de 120 vagas de 
estágio em diversas áreas 
 

 As oportunidades são para estudantes de todo o país com previsão de graduação entre 

julho/23 e dezembro/24 

 

A Siemens Energy, uma das principais empresas de tecnologia de energia do mundo, está com 

inscrições abertas até o dia 1 de maio para o Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT) 

2022. O processo de seleção é online e permite a participação de graduandos de todo o Brasil, 

com formação prevista entre julho de 2023 e dezembro 2024. 

 

São mais de 120 vagas para estudantes em todas as áreas de conhecimento em cursos de 

Bacharel, Licenciatura ou Tecnólogo. A seleção terá etapas de análise de perfil, com testes 

online, dinâmicas, entrevistas finais com os gestores. 

  

O Programa oferece bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, seguro de vida, fretado, 

vale refeição (para as localidades que não tem restaurante), GymPass e redução na jornada de 

estágio durante o período de provas. A empresa também investe em treinamento técnicos e 

comportamentais, integração de projetos com outras áreas de negócios e programas sociais. 

 

Há vagas para atuação nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, para modelo de trabalho 

presencial ou híbrido e regime home office. 

 

O processo seletivo terá inscrição pelo link abaixo, no site 99Jobs.  

https://99jobs.com/siemens-energy/jobs/223851-programa-de-desenvolvimento-de-
talentos-siemens-energy-2022-2-semestre?preview=true 
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Contato para a imprensa  
Priscilla Garcez 
Tel.: +55 11 98996-2610 
E-mail: priscilla.garcez@siemens-energy.com  

 

A Siemens Energy é uma das principais empresas de tecnologia de energia do mundo. A empresa trabalha com seus 

clientes e parceiros em sistemas de energia para o futuro, apoiando assim a transição para um mundo mais 

sustentável. Com seu portfólio de produtos, soluções e serviços, a Siemens Energy cobre quase toda a cadeia de 

valor de energia – da geração e transmissão de energia ao armazenamento. O portfólio inclui tecnologia de energia 

convencional e renovável, como turbinas a gás e a vapor, usinas híbridas operadas com hidrogênio e geradores e 

transformadores de energia. Mais de 50% do portfólio já foi descarbonizado. Uma participação majoritária na 

empresa listada Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) torna a Siemens Energy líder global no mercado de 

energias renováveis. Estima-se que um sexto da eletricidade gerada em todo o mundo é baseada em tecnologias da 

Siemens Energy. A Siemens Energy emprega cerca de 91.000 pessoas em todo o mundo em mais de 90 países e 

gerou receita de € 28,5 bilhões no ano fiscal de 2021. www.siemens-energy.com.  
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