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Gordionet do Brasil com posicionamento e habilidades em Transformação Digital, Integração de Infraestrutura, 

Plataformas e Serviços TIC TLC, OnPremises - Cloud, Terceirização Profissional, 

pesquisa por atividade de trabalho com modularidade mensais, para um dos nossos principais clientes TIC TLC, a 

seguinte figura profissional: 

 
Scada Support 

(Códigos de Critérios Técnicos de Filtragem SS-MC; SS-NM; SS-DE-NM) 

 

Os recursos correspondentes ao perfil do profissional de Scada Support combinam fortes habilidades técnicas nos 

principais sistemas operacionais, databases, gerenciamento de rede, questões de segurança, bem como um bom 

conhecimento dos ambientes tecnológicos relevantes, sistemas Scada e protocolos industriais. 

 

Habilidades básicas 

• Disponibilidade e aptidão testada para o trabalho em equipa 

• Experiência de trabalho em organizações complexas gerindo implementação e manutenção do tipo de 

aplicações no âmbito do concurso 

• Excelente conhecimento de produtos de Office Automation, tanto como integração de ferramentas de 

produtividade individual com outros sistemas corporativos. Em particular, refere-se à capacidade de uso 

efetivo do Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint e Microsoft Project em todas as versões 

atualmente em uso 

• Excelente conhecimento do Atlassian Tools como usuário avançado 

 

Requerimentos mínimos 

• Ensino médio 

• Experiência mínima de 5 anos em empresas de TI 

• Experiência mínima de 3 anos na função 

• Pelo menos 2 idiomas falados e escritos: língua materna do referente do contratante para o serviço e 

inglês no nível intermediário 

 

Requisitos 

• Capacidade de trabalhar em equipe 

• Forte conhecimento e habilidade na utilização/configuração de tecnologias específicas, dentre as 

utilizadas no projeto em que está envolvido, ou seja: 

- Sistemas Operacionais Unix, Windows, Linux 

- Linguagens OS Scripting 

- Databases e linguagens SQL (DDL e DML) 

- Networking 

- Políticas de segurança, riscos e processos 

- Sistemas de modem Scada projetados para salas de controle central 

- Protocolos industriais como ICCP, IEC-101, IEC-104, OPC, etc. 

• Aresolução de problemas e o diagnóstico de falhas também são habilidades essenciais para essa função 

 

Responsabilidades 

• Instalação, configuração, análise de software de sistemas e infraestrutura relacionada para garantir a 

disponibilidade e operação adequada dos sistemas 

• Determinação de problemas/resolução de problemas nos componentes/subsistemas, também cooperando 

com outras equipes de TI/OT 

• Ajuste e otimização do sistema 

• Acompanhamento de sistemas e reporte de resultados. 

• Coordenação entre departamentos para rastrear problemas e soluções 
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Rewarding elements em relação aos códigos dos Critérios Técnicos de Filtragem 

 

SS-MC: Monarch 

Prioridade 1 

• Mais de 2 anos de experiência como técnico de suporte para OSI Monarch SCADA 

• Mais de 2 anos de experiência em Postgres e SQL 

• Mais de 2 anos de experiência como técnico de suporte Unix e Windows 

Prioridade 2 

• Mais de 2 anos de experiência como técnico de suporte para Hitachi Network Manager SCADA 

• Mais de 1 ano de experiência trabalhando em sistemas de gestão de energia 

• Mais de 1 ano de experiência em Mongo, Cassandra e NO-SQL 

Prioridade 3 

• Mais de 1 ano de experiência como técnico de suporte para Hitachi Network Manager SCADA 

• Mais de 1 ano de experiência como técnico de suporte para Siemens Spectrum Power SCADA 

• Conhecimento de AGC para o mercado espanhol 

 

SS-NM: Network Manager 

Prioridade 1 

• Mais de 2 anos de experiência como técnico de suporte para Hitachi Network Manager SCADA 

• Mais de 2 anos de experiência em Postgres e SQL 

• Mais de 2 anos de experiência como técnico de suporte Unix e Windows 

Prioridade 2 

• Mais de 2 anos de experiência como técnico de suporte para OSI Monarch SCADA 

• Mais de 1 ano de experiência trabalhando em sistemas de energia renovável 

• Mais de 1 ano de experiência trabalhando em Sistemas de Gestão de Energia 

Prioridade 3 

• Mais de 1 anos de experiência como técnico de suporte para OSI Monarch SCADA 

• Mais de 1 anos de experiência como técnico de suporte para Siemens Spectrum Power SCADA 

• Conhecimento de AGC para o mercado espanhol 

 

SS-DE-NM: Data Engineer Network Manager 

Prioridade 1 

• Mais de 2 anos de experiência como técnico de suporte para Hitachi Network Manager SCADA 

• Mais de 2 anos de experiência trabalhando em sistemas de gestão de energia 

• Conhecimento de AGC para o mercado espanhol 

Prioridade 2 

• Mais de 2 anos de experiência em Postgres e SQL 

• Mais de 2 anos de experiência como técnico de suporte Unix e Windows 

• Mais de 2 anos de experiência como técnico de suporte para Network Manager SCADA 

Prioridade 3 

• Mais de 1 anos de experiência como engenheiro de dados para OSI Monarch SCADA 

• Mais de 1 anos de experiência como técnico de suporte para Siemens Spectrum Power SCADA 

• Mais de 1 anos de experiência como técnico de suporte para OSI Monarch SCADA 

 

 

O trabalho será realizado no modo Smart Working.  

O tipo de contrato será PJ por um período inicial de 12 meses aos quais serão adicionados mais 12 meses. 

 

Caso o perfil profissional cumpra as especificações, responda ao seguinte anúncio ou envie um email com CV 

para alessandralima@gordionet.com.br . 
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