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A nossa história/A história do Grupo Petrotec começou em Portugal, em 1983. Ao longo dos 
anos temos vindo a trilhar um caminho ambicioso, aliado a uma estratégia de investimento e 
inovação, que tem contribuído para uma forte reputação da empresa e respetiva expansão 
internacional. 
  
Assumimo-nos como um dos principais players do mercado, com atuação direta em 8 países e 
com presença, através de distribuidores, em mais de 84 nações, incorporando 20 empresas num 
trabalho multidisciplinar e abrangente. O Grupo Petrotec integra um conjunto de empresas, cuja 
atividade está centrada na produção, comercialização e assistência técnica a equipamentos e 
sistemas para as áreas de armazenamento, distribuição e retalho da indústria petrolífera. 
  
A nossa forte identidade e cultura de ambição deve-se às pessoas que constituem esta equipa e 
é por isso que promovemos know-how único, experiência, talento e, sobretudo, paixão em cada 
gesto. Só assim conseguimos crescer diariamente. No Grupo Petrotec não promovemos apenas 
a competência, damos também combustível a valores como a excelência, a confiança e a 
estabilidade e comprometemo-nos a dar, aos nossos mais de 1000 colaboradores, a 
oportunidade de evoluir nas suas capacidades individuais e de carreira. Isto permite-nos atingir 
os melhores resultados, todos os dias, há 35 anos. 
  
Neste momento, estamos a dar a oportunidade a um/a estudante de realizar um estágio 
curricular/extracurricular no departamento das Tecnologias da Informação, da Petrotec SGPS, 
em Guimarães. 
  
Qual é o desafio? 
Suporte aos utilizadores no que se refere à: 
- Disponibilidade e segurança das comunicações; 
- Ferramentas de produtividade; 
- File system; 
- Migração de domínio de utilizadores e máquinas; 
- Segmentação e restruturação de rede. 
  
O que esperamos de ti? 
- Estudante de Informática ou áreas afins; 
- Experiência em redes TCP/IP e segurança informática; 
- Experiência em ambiente Windows, nomeadamente Windows 7, 8 e 10; 
- Experiência em Windows server 2008, 2012 e 2016; 
- Conhecimentos em configuração de email, nomeadamente Outlook; 
- Conhecimentos de bases de dados MSSQL; 
- Conhecimentos em PBX; 
- Proatividade, autonomia, espírito crítico, relacionamento interpessoal e espírito de equipa; 
- Residência no concelho de Guimarães (preferencial); 
- Disponibilidade imediata. 
  
Aqui vais encontrar… 
- Um grupo empresarial de grande prestígio; 
- Projeto aliciante e motivador; 
- Equipa dinâmica e ambiente inovador. 
  

 



 

Se consideras que este é um desafio que conseguirias superar envia o teu CV para 
careers@petrotec.com, colocando no assunto a Ref.ª ‘EST_GMR’. 
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