A EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA., pretende recrutar um Técnico
Especializado de Equipamentos e Instalações para desempenhar as funções de Torneiro
Mecânico, na Equipa de Mecânica e Oficinas do Departamento de Eletromecânica da Direção
de Manutenção.
(M/F)
Formação Académica:
•

12º Ano de escolaridade, com formação profissional específica nas áreas de Mecânica ou
Metalomecânica.

Experiência Profissional:
Mínima de 3 anos em atividades relevantes para as funções a desempenhar, designadamente:
•
•
•

Operação de máquinas-ferramentas em especial tornos, fresadoras e limadores;
Utilização de máquinas ferramentas na fabricação de componentes mecânicos a partir de
desenhos ou modelos;
Utilização de instrumentos de controlo dimensional: paquímetros, micrómetros e
comparadores.

Requisitos técnicos:
•
•
•
•
•

Formação profissional na operação de máquinas-ferramentas, especialmente tornos
mecânicos e fresadoras;
Conhecimentos sobre as propriedades dos materiais utilizados na construção de peças
aplicadas na manutenção, designadamente aços, bronze, ferro fundido, alumínio e plásticos
técnicos;
Saber definir os parâmetros de corte, nomeadamente velocidades, avanços e penetramentos,
bem como a sequência das operações e o posicionamento da peça a executar, necessários à
execução das operações de maquinagem;
Conhecimentos de desenho de construção mecânica;
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador: Microsoft Office – Word, Excel e
Outlook.

Principais atividades e responsabilidades:
•
•
•
•
•

Construir ou reparar conjuntos de peças que funcionam com ajustamento;
Efetuar e interpretar medidas de ensaios de funcionamento de equipamentos, com vista à
identificação de dimensões, tolerâncias, tipo de acabamentos e outras especificações
técnicas;
Executar levantamentos dimensionais para elaboração de croquis de peças a fabricar;
Proceder ao controle dimensional do estado de superfície e outras características da peça,
durante as fases de fabrico de acordo com as especificações técnicas;
Colaborar na realização de estudos conducentes à otimização das tarefas inerentes à sua área
de trabalho.

Características pessoais:
•
•
•
•

Espírito de iniciativa e dinamismo
Boa capacidade de organização e planeamento
Sentido de responsabilidade e rigor
Capacidade de trabalho em equipa

Outros requisitos:
•
•

Disponibilidade imediata
Carta de Condução - Categoria B

Local de Trabalho
•

Lisboa, Avenida de Berlim N.º 15

Oferece:
•
•
•

Formação inicial e contínua
Apoio ao desenvolvimento da carreira profissional
Outras regalias em vigor na empresa

Os/as candidatos/as interessados/as, deverão enviar o seu Curriculum Vitae para o endereço
eletrónico candidaturas.epal@adp.pt até 10/11/2020, identificando no assunto o concurso ao qual
se candidatam – Técnico Especializado de Equipamentos e Instalações – Equipa de Mecânica e
Oficinas da Direção de Manutenção.

