
                                     

 

 

 

 

 

A EPAL/ AdVT – Águas do Vale do Tejo, pretende recrutar, para a Equipa do Centro 

Operacional do Médio Zêzere, do Departamento da Beira Baixa da Direção de Operações de 

Abastecimento de Água 

 

Técnico Operativo (M/F) 

 
 

Formação académica: Escolaridade mínima obrigatória. 
 

Perfil técnico: 
• Normas e procedimentos de Higiene, Segurança e Saúde no trabalho; 

• Informática na ótica do utilizador. 
 

Principais atividades e responsabilidades:  
• Apoiar e efetuar a operação das infraestruturas de saneamento e abastecimento; 

• Controlar e vigiar os equipamentos e as instalações operacionais de sua responsabilidade; 

• Efetuar recolha de amostras e realizar análises expeditas a alguns parâmetros necessários ao controlo do 

processo de tratamento (Águas de Abastecimento e Águas Residuais) e adução; 

• Apoiar e verificar o estado de funcionamento e conservação das infraestruturas e executar as operações de 

limpeza dos espaços industriais; 

• Reportar e registar dados em plataforma NAVIA e outras, de acordo com os procedimentos e diretrizes 

estabelecidas e alertar para quaisquer anomalias, que venha a detetar, no funcionamento dos equipamentos e/ou 

infraestruturas; 

• Apoiar as atividades de manutenção e melhoria das instalações e equipamentos que estejam no âmbito das suas 

competências técnico-legais; 

• Apoiar na recolha, compilação e análise da informação acerca da atividade, contribuindo para a emissão de 

pareceres e elaboração de relatórios técnicos, periódicos e/ou ocasionais, de forma a facilitar as decisões de 

gestão; 

• Apoiar na gestão do stock de reagentes. 

 

Características pessoais:  
• Espirito de trabalho em equipa; 

• Capacidade de organização e planeamento de tarefas; 

• Sentido de responsabilidade e capacidade crítica; 

• Boa capacidade de comunicação oral. 

 

Outros requisitos:  
• Carta de Condução - Categoria B; 

• Disponibilidade para trabalhar em horário por turnos; 

• Disponibilidade para deslocações na área de intervenção das Águas de Vale do Tejo (Beira Baixa). 



                                     

 

 

 

 

 

Área de atividade: ETA de Santa Luzia e outras instalações do Centro Operacional do Médio Zêzere 
 

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 22/02/2021, com a referência “Técnico Operativo (M/F), 

ETA Sta. Luzia, Departamento da Beira Baixa – AdVT”. 


