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A Landis+Gyr é líder global no fornecimento de soluções integradas de gerenciamento 

de energia para o setor de serviços públicos. Oferecendo um dos mais amplos portfólios, 

entregam soluções inovadoras e flexíveis para ajudar as concessionárias a resolver 

seus desafios complexos em Medição, Rede e Infraestrutura Inteligentes. Com vendas 

de US $ 1,4 bilhão no ano fiscal de 2020, a Landis+Gyr emprega aproximadamente 

5.000 pessoas em mais de 30 países em cinco continentes, com a missão única de 

ajudar o mundo a gerenciar melhor a energia. A Landis+Gyr é uma empresa de 

oportunidades iguais, trabalhando duro para atrair os melhores talentos para a equipe. 

Acreditam que abraçar a diferença os torna mais fortes. Seus colaboradores possuem 

habilidades diferentes - independentemente de sua formação educacional, deficiência, 

sexo, idade, orientação sexual, raça, religião ou crença. 

Em parceria com a PUCPR, está realizando essa chamada para profissionais 

interessados em participar do Programa de Recrutamento e Preparação para a área de 

TI da Landis+Gyr, em um ambiente global, dinâmico, desafiador, que valoriza a 

diversidade e em constante crescimento. 

 

1. Sobre o Programa 

 

O objetivo dessa chamada é identificar profissionais da área de TI para atuarem na 

Landis+Gyr como Desenvolvedores, Analistas de Sistemas e Engenheiros de Testes 

de Sistemas. Dessa maneira, a PUCPR realizará a seleção e preparação desses 

profissionais para atuarem na Landis+Gyr. 

 

2. Sobre as vagas 

 

Todas as vagas necessitam inglês intermediário, pois os times são formados por 

profissionais locais e globais. 

 

Perfil Requisitos obrigatórios Requisitos desejáveis 

Desenvolvedor 

FullStack -  híbrido 

ou remoto 

1) Java/J2EE, Spring MVC, JPA, 

JDBC, Hibernate; 

Oracle; 

2) Servidor de aplicação (JBoss, 

WebSphere, etc) 

3) Graduação em andamento ou 

completa; 

1) PostgresSQL; 

2) AngularJS; 

3) Métodos Ágeis 

4) Testes Unitários 

5) Microserviços 

6) Protocolos de Segurança; 

Analista de 

Sistemas (QA) - 

híbrido ou remoto  

1) Testes manuais e 

automatizados; 

2) Testes de APIs 

3) Consultas em Banco de Dados 

(SQL ou Oracle) 

1) Linux/Unix 

2) Implantação de aplicativos 

3) Conhecimento em 

tecnologias web; 

4) Conhecimento em 

desenvolvimento 
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4) Versionador de código (Jira, 

GIT, etc) 

5) Métodos Ágeis 

6) Graduação em andamento ou 

completa; 

Desenvolvedor 

PL/SQL - híbrido ou 

remoto  

1) Arquitetura Oracle; 

2) PL/SQL; 

3) Banco de Dados; 

4) Python ou Shell Script 

5) Perfomance Tunning 

6) Graduação em andamento ou 

completa; 

1) Métodos Ágeis 

2) Versionador de código (Jira, 

GIT, etc) 

Engenheiro de 

Testes de Sistemas 

- híbrido 

1) Testes de integração 

2) Frameworks de automação de 

testes (Robot, Selenium, etc) 

3) Banco de Dados Oracle e SQL 

Server; 

4) Testes de APIs 

5) Graduação completa em 

Engenharia de Computação, 

Controle e Automação, 

Mecatrônica, Elétrica ou Eletrônica; 

1) Métodos Ágeis 

2) Conhecimento em 

tecnologias web; 

3) Conhecimento em 

desenvolvimento; 

4) Certificação na área de 

testes. 

 

 

 

*A faixa salarial está sujeita ao nível dos profissionais, podendo haver variações conforme 

política da empresa. 

 

Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, PLR, VA, 

VT/Estacionamento, Alimentação Local, Previdência Privada, Seguro de Vida, 

LinkedIn Learning, Bolsa de estudos, Inglês in Company, Auxílio Farmácia, 

Horário semi-flexível. 

 

3. Sobre o processo seletivo 

O processo seletivo será realizado por professores especialistas da PUCPR e 

colaboradores da Landis+Gyr, que avaliarão Hard Skills e Soft Skills dos 

candidatos. Ao longo do processo seletivo, será avaliado o nível de inglês dos 

candidatos, além dos requisitos da vaga. 

4. Sobre a preparação 

Os candidatos aprovados receberão um treinamento gratuito da PUCPR na área 

de Métodos Ágeis, na qual será explorado o framework SCRUM e modelos de 

desenvolvimento ágil de software.  

5. Datas Importantes 
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Inscrições*: O período das inscrições serão entre 25/01/2022 até 25/03/2022. Caso as 

vagas sejam preenchidas, as inscrições serão finalizadas. Informamos aos interessados 

que os dados pessoais serão tratados somente para a finalidade de recrutamento e seleção. 

 

Entrevistas*: As entrevistas ocorrerão durante o período das inscrições, em horário 

acordado com os candidatos. As entrevistas serão realizadas de forma online. 

 

*As datas poderão sofrer alterações, e as (os) candidatas(os) serão comunicadas(os) por e-mail. 

 

6. Dados Importantes 

 

Link para inscrição: https://tinyurl.com/LandisGyrPUCPR  

 

Whatsapp para dúvidas: (41) 3271-1746 ou https://tinyurl.com/ProfVilmarAbreu  

 

E-mail para dúvidas: vilmar.abreu@pucpr.br 

https://tinyurl.com/LandisGyrPUCPR
https://tinyurl.com/ProfVilmarAbreu
mailto:vilmar.abreu@pucpr.br

