
 

 

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

Sistemas Elétricos, da Área de Eletricidade e Instrumentação, da Direção de Manutenção 

 

 

Técnico Operacional de Equipamentos e Instalações (M/F) 
 

 
Formação Académica e Profissional: 

• 12º Ano de escolaridade, preferencialmente na área de Eletrotecnia - Curso Profissional de Técnico de 

Eletrotecnia (Nível 4) ou habilitação equivalente devidamente certificada; 

• Possuir reconhecimento como Técnico Responsável por Execução e Manutenção de instalações elétricas 

conferido pela Direção Geral de Energia e Geologia (preferencial). 

 

Experiência Profissional: 

• Mínima de 3 anos em montagem ou manutenção de instalações elétricas, de preferência no setor da água 

ou do saneamento. 

 

Conhecimentos específicos: 

• Força motriz: motores elétricos, arrancadores suaves, variadores de velocidade; 

• Eletrónica de potência; 

• Interpretação e elaboração de esquemas elétricos; 

• Manutenção de postos de transformação; 

• Conhecimentos básicos sobre redes de comunicação e seus protocolos (Modbus, Profibus, TCP/IP); 

• Conhecimentos de Inglês; 

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

 

Principais atividades e responsabilidades: 

• Efetuar a manutenção de equipamentos elétricos: motores, quadros de potência e comando, 

condensadores, postos de transformação, etc.; 

• Utilizar equipamentos de medição e monitorização de grandezas elétricas; 

• Instalar e reparar circuitos elétricos de alimentação, proteção e comando; 

• Localizar e reparar avarias em instalações elétricas; 

• Realizar verificações e ensaios de funcionamentos dos sistemas e equipamentos; 

• Colaborar na realização de estudos conducentes à otimização das tarefas inerentes à sua área de trabalho; 

• Elaborar relatórios dos trabalhos realizados. 

 



 

 

Características pessoais: 

• Facilidade de relacionamento pessoal; 

• Espírito de iniciativa e dinamismo; 

• Capacidade de trabalho em equipa; 

• Sentido de responsabilidade. 

  

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 20/01/2022, com a referência “TO Equipamentos 

Instalações - MAN”. 


