
   
 

 

A EPAL/ AdVT – Águas do Vale do Tejo, pretende recrutar, para a Equipa do Centro 

Operacional de Évora, do Departamento do Centro Alentejo da Direção de Operações de 

Saneamento 

 

Técnico Operativo (M/F) 

 

 

Formação académica: Escolaridade mínima obrigatória. 

 

Perfil técnico: 

• Normas e procedimentos de Higiene, Segurança e Saúde no trabalho; 

• Informática na ótica do utilizador; 

• Conhecimentos genéricos na área de mecânica, eletricidade e/ ou canalização; 
 

Principais atividades e responsabilidades:  

• Vigiar e operar as instalações afetas ao sistema de saneamento; 

• Verificar o funcionamento dos equipamentos e reportar anomalias ou avarias detetadas; 

• Efetuar leituras e registos, de acordo com os procedimentos instituídos; 

• Zelar pela limpeza e preservação dos equipamentos, espaço de trabalho e viaturas afetas à atividade; 

• Cumprir com o estipulado nos procedimentos e regras de conduta definidos pela empresa, designadamente 

as definidas no âmbito da segurança e higiene no trabalho; 

• Efetuar recolha de amostras e realizar análises expeditas a alguns parâmetros necessários ao controlo do 

processo de tratamento; 

• Efetuar ensaios e análises de campo, necessários à condução do processo; 

• Apoiar ações de manutenção/ conservação de instalações e equipamentos nos sistemas da Empresa. 

 

 

Características pessoais:  

• Bom relacionamento interpessoal e espírito de trabalho em equipa; 

• Capacidade de organização e planeamento de tarefas; 

• Flexibilidade; 

• Sentido de responsabilidade e compromisso; 

• Atenção ao detalhe e capacidade crítica; 

• Espírito de iniciativa e dinamismo; 

• Boa capacidade de comunicação oral e escrita. 

 

Outros requisitos:  

• Carta de Condução - Categoria B; 

• Disponibilidade para trabalhar em regime de horário por turnos. 

 

 



   
 

 

Área de atividade: ETAR de Évora 

 

Oferta: 

Excelente oportunidade de integração num grupo de referência. 

Formação inicial e contínua. 

Apoio ao desenvolvimento da carreira profissional. 

Enquadramento na tabela salarial da empresa.  

Outras regalias em vigor na empresa. 

 

Os/as candidatos/as interessados/as, deverão enviar a sua candidatura, acompanhada de Curriculum Vitae 

detalhado, para o endereço de e-mail candidaturas.epal@adp.pt até 22/11/2022, com a referência “T. 

Operativo, DOS/ CO Évora – AdVT”. 


