
 

Eneva lança Programa Trainee 2022 para selecionar jovens profissionais 

Serão escolhidos 25 recém-formados para compor o time da empresa; inscrições 

estarão abertas até o dia 25 de maio 

Para construir uma organização ágil e preparada para os desafios, a Eneva, maior 

operadora privada de gás natural do país com produção integrada de energia, busca um 

novo time de profissionais. Por meio do Programa Trainee 2022, a empresa vai contratar 

25 jovens recém-formados, de diferentes áreas de atuação e regiões do país.  

Os profissionais contratados poderão trabalhar na área corporativa ou nas operações da 

empresa (geração de eletricidade ou exploração e produção de petróleo e gás natural). 

As unidades da Eneva estão distribuídas em diferentes localidades – no Amazonas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo.   

Para participar do programa, os interessados devem primeiro passar por um processo 

seletivo. As inscrições para o processo foram abertas no dia 25 de abril e se estendem 

até 25 de maio.  Depois de inscritos, os candidatos fazem uma prova e participam de 

dinâmicas de grupo, painéis com gestores e entrevistas finais. Os 25 selecionados 

começam a trabalhar no início de agosto.  

No Programa Trainee 2022, a Eneva vai escolher profissionais formados em 

Administração, Engenharia, Economia, Geofísica, Geologia e Tecnologia. Os 

interessados têm que ter, no máximo, dois anos de formados. O ideal é que tenham 

conhecimento de inglês em nível avançado e disponibilidade para trabalhar em qualquer 

local do país.  

Outra característica importante é o engajamento com o desafio e a proposta de 

desenvolvimento do programa. O profissional do futuro da Eneva deve estar pronto para 

contribuir com a empresa no cumprimento da sua missão de liderar a transição 

energética de forma justa e inclusiva, produzindo uma energia que gere valor aos seus 

investidores e à sociedade.  



Sobre a Eneva  

 

A Eneva é maior operadora privada de gás natural do Brasil e uma empresa integrada de 

energia, que atua da exploração e produção (E&P) do gás natural até o fornecimento de 

soluções de energia. A companhia possui ativos de E&P nos estados do Amazonas e 

Maranhão. Atualmente, opera 10 campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba (MA) e 

Amazonas (AM). Adicionalmente, possui nestas regiões uma área total sob concessão 

superior a 60 mil km². Com um parque de geração termelétrica com 2,8 GW de 

capacidade instalada, a Eneva produz energia segura e competitiva para o sistema 

elétrico brasileiro. Seus ativos de geração estão localizados nos estados do Maranhão 

(Complexo Parnaíba e Itaqui), Ceará (Pecém II) e Roraima (Jaguatirica II). Em renováveis, 

a Eneva possui dois ativos operacionais e um pipeline de geração centralizada e 

distribuída, localizados nos estados de Minas Gerais e Bahia. Pioneira por natureza, a 

Eneva desenvolveu um modelo de negócio inédito no Brasil: o Reservoir-to-Wire (R2W), 

que consiste na geração térmica integrada aos campos produtores de gás natural. Com 

isso, a companhia desempenha um papel importante na transição da matriz energética 

brasileira, oferecendo energia a partir de um combustível flexível, econômico e eficiente. 

Listada no Novo Mercado da B3 (Bolsa de Valores brasileira) desde 2007, a empresa 

integra o Ibovespa, entre outros índices da Bolsa. A Eneva visa continuar crescendo de 

forma responsável, oferecendo soluções de energia confiáveis e acessíveis para a 

sociedade. 

 

Eneva nas redes sociais www.linkedin.com/company/eneva. 

Twitter, Instagram e Facebook: @enevabrasil 

www.eneva.com.br 

 

  


