
PERFIL 

 
Operador/a de Saneamento  

 

EMPRESA ÁGUAS DO ALGARVE, S.A. 

DIREÇÃO Direção Exploração – Saneamento 

LOCAL ETAR Faro/Olhão 
 

OBJETIVO DA FUNÇÃO: 
Operar e verificar o funcionamento das instalações e equipamentos e proceder à sua limpeza, de acordo com os 
procedimentos definidos e instruções superiores, de forma a contribuir para o bom funcionamento do processo de 
tratamento de águas residuais. 
 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:  

• Operar e verificar o funcionamento das instalações e equipamentos de acordo com os procedimentos definidos, 
de forma a garantir o seu bom funcionamento; 

• Realizar as leituras dos aparelhos de medida, registar dados, de acordo com os procedimentos e diretrizes 
estabelecidas e alertar os responsáveis para quaisquer anomalias, que venha a detetar no funcionamento dos 
equipamentos ou infraestruturas; 

• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e os parâmetros do processo, através da observação 
dos respetivos painéis de controlo; 

• Efetuar a colheita de amostras, realizar testes no âmbito do Plano de Controlo de Qualidade Interno (PCQI), de 
acordo com as instruções da chefia; 

• Realizar as tarefas de manutenção de 1º nível que lhe sejam atribuídas, apoiar as atividades de manutenção e 
melhoria das instalações e equipamentos; 

• Rececionar e armazenar os produtos químicos de acordo com os procedimentos em vigor. 
• Preparar os reagentes manuseando, todos os produtos químicos de forma a evitar fugas e derrames, de acordo 

com os procedimentos de qualidade, ambiente e segurança em vigor 
• Cumprir as normas de Segurança, Ambiente e Qualidade e Responsabilidade Social em vigor na empresa. 

 

 
PERFIL PRETENDIDO: 

Habilitações 
e 

Experiência 

• Escolaridade mínima obrigatória 
• Experiência de operação de ETAR (preferencial); 
• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador (preferencial); 
• Disponibilidade para trabalho em regime de turnos e prevenção; 
• Bom relacionamento interpessoal e espírito de equipa; 
• Carta de condução (preferencial). 

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

Data Limite de Candidatura: 19/10/2018 


