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HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

TÉCNICO DE TI O&M
Nosso departamento de TI está em busca de um (a) Técnico de TI
O&M para dar suporte à equipe nas seguintes atividades:
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Efetuará a gestão dos incidentes e o monitoramento de redes de
comunicação
Operar e solucionar problemas em redes de tamanho médio
compostas por Roteadores e Switches, incluindo a implementação
e verificação de conexões para sites ou unidades remotas
conectadas via uma rede WAN
Monitorar links de comunicação das subestações, COG e ONS
(Fibras ópticas, Carrier, Ethernet, VPN e Rádio Digital)
Administrar os dispositivos da rede (Switches, Firewall,
servidores, PABX, Roteadores, PDH/SDH)
Realizar manutenção em servidores (ambiente Microsoft),
computadores de engenharia e operação, garantindo a alta
disponibilidade dos equipamentos
Participar ativamente da concepção e implantação de links de
comunicação entre as subestações, COG, ONS e/ou escritório
Voltalia, buscando executar conforme as melhores práticas de
mercado
Monitorar e garantir os indicadores de disponibilidade de
comunicação dos links MPLS e VPN de comunicação entres os
ativos Voltalia, COG e ONS
Realizar abertura de tickets para todas atividades relacionadas ao
monitoramento de redes de telecom
Acompanhar e executar atividades em campo, sejam elas
atividades preventivas, corretivas ou programadas
Realizar a atualização das ferramentas de gerenciamento da rede
física/lógica de transmissão de dados da empresa
Dar suporte a coleta remota dos dados de medição
Dar suporte na implantação dos planos de configuração de redes
nas subestações e COG

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.

Do you have the energy we need?
Announcement Date: 27/08/2020

COMPANY
Voltalia
DEPARTAMENTO
TI
CARGO
Técnico de TI O&M
LOCAL
Brasil, Rio Grande do Norte
Início
Imediato

PERFIL DESEJADO:
• Técnico em Tecnologia da Informação, Telecomunicações,
Informática
• Experiência mínima de 3 anos nas atividades descritas
• Inglês intermediário será um diferencial
• Conhecimento de protocolos redes, tecnologias e configurações
em roteadores e switches, tais como IP versões 4 e 6, Enhanced
Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Open Shortest Path
First (OSPF), Routing Information Protocol versão 2 (RIP v2),
VLANs, HSRP, Listas de controle de acesso (ACL), VTP, Spanningtree Protocol, Rapid spanning-tree Protocol, BGP-4, conceitos de
Virtualização e Redes Redes Programáveis (SDN – Software
Defined Networking)
• Conhecimento de configurações e troubleshooting em redes Metroethernet, DWDM e PDH (rede de telecomunicações)
• Conhecimento de implementação de tecnologias para redistribuir e
suportar múltiplos protocolos de roteamento IP Conhecimento de
ambiente Windows - Winserver (2012R2, 2016,2019)
• Noções de redes TCP/IP, Wireless e soluções baseados em nuvem
(Cloud Service)
• Conhecimento técnico para avaliação de softwares e hardwares
• Conhecimento de práticas de cibersegurança será um diferencial
• Comprometimento e proatividade
• Foco no cliente
• Boa comunicação, criatividade, organização e raciocínio lógico
• Bom relacionamento interpessoal
• Hands on com capacidade de trabalhar com alto volume de tarefas
• Trabalho em equipe, Empreendedorismo, Integridade e Inovação
são valores requeridos para todos os colaboradores do grupo e,
claro, ser gente boa

Se você está interessado nessa oportunidade, por favor envie o seu
CV para rslatam@voltalia.com, com o assunto: “Técnico de TI O&M”.

Best Regards | Melhores Cumprimentos
Recursos Humanos
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