
   

 

 

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 Operacional de Equipamentos e Instalações (M/F) 

 
 

Formação académica: 12º Ano de escolaridade e/ou curso técnico-profissional na área de Manutenção Mecânica/ 

Industrial (preferencialmente) 
 

 

Perfil técnico: 

• Conhecimentos das propriedades dos materiais utilizados na manutenção mecânica, designadamente aço, 

bronze, ferro fundido, alumínio, plásticos técnicos, lubrificantes, produtos de proteção anticorrosiva; 

• Conhecimentos das características e aplicações dos principais componentes utilizados na manutenção de 

equipamentos, designadamente, rolamentos, casquilhos, vedantes, retentores; 

• Leitura e interpretação de desenhos, croquis, tabelas e outras especificações técnicas, com vista à identificação 

das dimensões e outras características dos principais equipamentos operacionais: bombas, motores, válvulas, 

compressores, tubagens; 

• Conhecimentos de soldadura por arco e oxiacetilénico; 

• Conhecimentos básicos de eletricidade (preferencial); 

• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador – Word, Excel, Outlook; 

• Conhecimentos de inglês, de nível básico. 

 

 

Principais atividades e responsabilidades:  
• Assegurar a execução de tarefas de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos operacionais, 

aplicando as especificações dos respetivos manuais técnicos e as boas práticas da indústria; 

• Proceder ao controlo da forma, das dimensões e do estado de superfície de componentes mecânicos e elaborar 

os respetivos relatórios; 

• Aplicar as normas e os regulamentos relacionados com a atividade que desenvolve. 

 

 

Características pessoais:  

• Capacidade de análise e síntese; 

• Iniciativa e proatividade;  

• Capacidade de planeamento e organização de tarefas; 

• Espirito de trabalho em equipa; 

• Boa capacidade de comunicação. 

 

 

Horário de trabalho: 

• 35 Horas semanais 



   

 

 

Outros requisitos:  
• Carta de Condução - Categoria B. 

 

 

Local de trabalho: Parque das Nações (Lisboa) 

 

 

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 17/05/2021, com a referência “T.O. Equipamentos e 

Instalações (M/F) – Equipa de Mecânica e Oficinas”. 


