
 

 

A EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA., pretende recrutar para a Equipa de 

Mecânica e Oficinas, do Departamento de Eletromecânica da Direção de Manutenção 

 

 

Técnico/a Operacional de Equipamentos e Instalações (M/F) 
 

 
Formação Académica e Profissional: 

• 12º Ano de escolaridade, preferencialmente na área de Mecânica ou Metalomecânica 

 

Conhecimentos específicos: 

• Formação técnica em mecânica, nomeadamente em manutenção de equipamentos e instalações na área de 

abastecimento e tratamento de água; 

• Conhecimentos básicos de desenho técnico e leitura de esquemas; 

• Conhecimentos de Inglês; 

• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador (Excel, Word, Outlook). 

 

Principais atividades e responsabilidades: 

• Efetuar a manutenção de equipamentos e instalações dos sistemas de abastecimento e tratamento de águas, 

nomeadamente: reparação, montagem e colocação em serviço de grupos eletrobombas, órgãos de manobra 

e equipamento de força motriz, controlo e proteção; 

• Executar a desmontagem, reparação, montagem e colocação em serviço de grupos eletrobombas de 

potências até de 1.800 kW; 

• Operar máquinas-ferramentas, em especial equipamento de alinhamento, engenhos de furar, tornos, 

fresadoras, limadores e aparelhos de soldadura; 

• Realizar testes de ensaios de controlo de funcionamentos dos sistemas e equipamentos; 

• Elaborar relatórios dos trabalhos realizados; 

• Acompanhar do trabalho de equipas externas à empresa, dentro das suas competências técnicas. 

 

Características pessoais: 

• Flexibilidade; 

• Capacidade de organização e planeamento; 

• Atenção ao detalhe; 

• Espírito de iniciativa e dinamismo; 

• Capacidade de trabalho em equipa; 

• Sentido de responsabilidade e rigor. 



 

  

Outros requisitos: 

• Disponibilidade imediata; 

• Carta de Condução - Categoria B. 

 

Local de Trabalho 

• Av. de Berlim, N.º 15 - Lisboa 

 

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 a sua candidatura, acompanhada de Curriculum Vitae detalhado, 

para o endereço de e-mail candidaturas.epal@adp.pt até 22/08/2022, com a referência “TO Equipamentos 

Instalações - MAN”. 


