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Analista Regulatório
Nosso departamento de Regulação & Comercialização está em busca
de um (a) Analista Regulatório para dar suporte à equipe nas
atividades da área, tais como:
• Interface com as principais instituições do Setor Elétrico: Aneel
– Agência Nacional de Energia Elétrica, ONS – Operador
Nacional do Sistema e EPE – Empresa de Pesquisa
Energética; MME - Ministério de Minas e Energia
• Interface com as associações de Classe (ABSOLAR,
ABEOLCA, APINE entre outras)
• Alinhar com a gerência a estratégia de relacionamento com as
instituições reguladores e demais instituições relevantes.
• Atuação nos diversos processos regulatórios, quais sejam:
alteração de Outorgas de Autorização, DUP de Linhas de
Transmissão, enquadramento ao REIDI, RAPEEL, liberação da
operação em teste e operação comercial, Constrained-off,
obtenção de DRO, MCSD, análise de viabilidade de atuação no
Mercado Livre, Fiscalizações ANEEL/ARSEP, entre outros.
• Acompanhamento dos principais temas de impacto regulatórios
desde os projetos de geração de energia elétrica, assim como
das tendências de mercado interno e no exterior do Brasil, para
planejamento estratégico da empresa;
• Acompanhamento semanal das agendas de reuniões da
ANEEL e projetos de lei, e emendas no Congresso Nacional de
relevância e impacto no setor elétrico;
• Elaboração de apresentações e relatórios internos e externos;
• Auxílio aos processos de obtenção de autorizações, entrada
em operação, participações em leilões, emissão de garantias,
pagamento de encargos, etc.
PERFIL DESEJADO:
• Formação Superior em Administração, Economia, Direito ou
Engenharia.
• Experiência mínima de 3 anos na área Regulatória

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and
Distribution.
Today we are in 17 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.
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• Conhecimento consolidado em regulação no setor de energia
elétrica.
• Conhecimento em Energias Renováveis será considerado
diferencial
• Domínio do pacote Office
• Inglês Intermediário, Avançado será um diferencial (será
avaliado)
• Perfil proativo
• Interesse por leitura
• Excelente capacidade analítica e interpretação de texto e leis
• Capacidade de adaptar os assuntos do regulatório ao negócio
• Facilidade de comunicação e bom relacionamento interpessoal
• Trabalho em equipe, Empreendedorismo, Integridade e
Inovação são valores requeridos para todos os colaboradores do
grupo

Se você está interessado nessa oportunidade, por favor envie o seu
CV para rhbrasil@voltalia.com , com o assunto: “Analista Regulatório”.

Best Regards | Melhores Cumprimentos
Recursos Humanos
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