
   

 

 

A EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA, pretende recrutar, para a Equipa da 

Área de Vale da Pedra do Departamento de Laboratório de Ensaios da Direção de 

Laboratórios: 

 

Licenciado/a A (M/F) 

 
 

Formação académica: Licenciatura em Engenharia Química, Engenharia do Ambiente, Ciências Farmacêuticas ou 

grau equiparado 

 

 

Perfil técnico: 
• Curso de Técnico/a Laboratorial; 

• Formação em Análises de Água; 

• Experiência profissional na área laboratorial – superior a 3 anos; 

• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

• Conhecimentos de Inglês e Francês. 

 

 

Principais atividades e responsabilidades:  
• Realizar métodos de ensaio (áreas de química, microbiologia e biologia); 

• Analisar amostras de água; 

• Colaborar na manutenção das condições do laboratório; 

• Executar o controlo da qualidade analítica dos métodos de ensaio; 

• Colaborar na implementação, validação e revalidação de novos métodos de ensaio; 

• Registar os dados necessários à execução de cálculos, tendo em vista a obtenção de resultados; 

• Introduzir no sistema informático os dados referentes às determinações analíticas das amostras da sua área; 

• Colaborar na gestão de rotina dos stocks de material, reagentes e gases; 

• Manter atualizados os arquivos de documentação técnica; 

• Comunicar anomalias detetadas nos resultados obtidos na execução dos ensaios laboratoriais, quer em 

equipamentos ou material, ou eventuais alterações das condições de trabalho; 

• Analisar causas do trabalho declarado não conforme, identificando causas e propondo medidas de resolução de 

anomalias; 

• Executar verificações internas de equipamento e material de laboratório, efetuando ainda o respetivo controlo 

ambiental; 

• Proceder à separação e registo de efluentes líquidos e resíduos sólidos, resultantes da atividade dos laboratórios, 

para tratamento posterior; 

• Cumprir os procedimentos de segurança geral e demais instruções da sua área de atividade. 

 

 

 

 



   

 

Características pessoais:  
• Capacidade de análise e síntese; 

• Iniciativa e proatividade; 

• Capacidade de planeamento e organização; 

• Capacidade de trabalho em equipa; 

• Aptidões comunicacionais; 

• Sentido de responsabilidade e rigor. 

 

 

Outros requisitos:  

• Carta de Condução - Categoria B; 

• Disponibilidade Imediata. 

 

 

Local de trabalho: Vale da Pedra 
 

 

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 05/12/2022, com a referência “Licenciado/a - LAB”. 


