
PERFIL 

 
Eletromecânico/a 

 

EMPRESA ÁGUAS DO ALGARVE, S.A. 

DIREÇÃO Direção Exploração – Saneamento 

LOCAL ETAR Faro/Olhão 
 

OBJETIVO DA FUNÇÃO: 
Executar as atividades de manutenção preventiva, corretiva e curativa, visando o cumprimento dos planos de manutenção 
e contribuindo para o eficiente funcionamento dos equipamentos e infraestruturas. 
 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:  

• Executar, seguindo orientações superiores, as atividades de manutenção preventiva e corretiva das infraestruturas e 
dos equipamentos subjacentes inscritas no plano de manutenção; 

• Proceder à montagem, alteração e reparação de equipamentos elétricos e mecânicos; 
• Registar, em sistema de gestão da manutenção, os dados necessários à gestão das atividades de manutenção das 

infraestruturas e equipamentos; 
• Identificar e registar avarias e respetivas causas, bem como a necessidade de peças e outros materiais indispensáveis 

à realização dos trabalhos de manutenção; 
• Zelar pela preservação e boa utilização dos meios materiais disponibilizados para exercício das atividades; 
• Cumprir todos os procedimentos inscritos na documentação interna, nomeadamente os definidos no âmbito da 

Qualidade, Segurança e Ambiente em vigor na Empresa. 
 

 
PERFIL PRETENDIDO: 

Habilitações 
e 

Experiência 

• Escolaridade mínima obrigatória; 
• Curso de especialização tecnológica em manutenção eletromecânica (preferencial); 
• Competências técnicas em instalações elétricas, equipamentos elétricos equipamentos mecânicos, 

de preferência, em sistemas de águas residuais; 
• Conhecimentos específicos em instrumentação e automação, equipamentos elétricos de potência, 

hidráulica e pneumática (preferencial) 
• Experiência na utilização de ferramentas informáticas de gestão da manutenção (preferencial); 
• Experiência em análise de avarias e deteção falhas em equipamentos industriais; 
• Conhecimentos para deteção de anomalias e falhas em autómatos; 
• Interpretação de esquemas elétricos; 
• Experiência profissional relevante, comprovada, de pelo menos três anos na área, com autonomia 

de trabalho simultaneamente nas áreas de mecânica e eletricidade. 
• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 
• Carta de condução. 

Carta de Apresentação e CV a enviar para: geral.ada@adp.pt 

Data Limite de Candidatura: 19/10/2018 


