
 

 

AVISO DE RECRUTAMENTO PARA TÉCNICO SUPERIOR EM 

ENGENHARIA CIVIL/SANITÁRIA 

 

A Águas do Alto Alentejo, EIM, SA., com sede no Campo da Restauração, em Ponte de Sor, 

pretende preencher um posto de trabalho de Técnico Superior em Engenharia Civil/Sanitária 

para integrar a equipa da Direção de Águas e Saneamento, em vínculo de contrato de trabalho a 

termo certo, pelo período de um ano, prorrogável. 

 

(M/F) 

Formação Académica e Profissional: 

o É requisito específico de admissão o candidato estar habilitado com Licenciatura em 

Engenharia Civil/Sanitária ou equivalente, grau de complexidade 3, não havendo 

possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 

profissional. 

 

Experiência Profissional: 

o O candidato deve deter uma experiência profissional mínima de 3 anos. 

 

Conhecimentos Específicos:  

o Conhecimento de infraestruturas de abastecimento de água e saneamento de águas 

residuais, hidráulica geral e recursos hídricos; 

o Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, nomeadamente em Excel avançado 

e Access; 

o Preferência em conhecimentos de programação e de modelação (EPANET, WaterGEMS, 

Hammer e SWMM) bem como de AutoCAD e plataformas SIGs); 

o Preferência em conhecimentos de programação (Phyton, SQL entre outros); 

o Conhecimentos de inglês, de nível médio. 

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

 

Principais atividades e responsabilidades: 

Para além das atividades genéricas previstas na lei, incumbe especificamente o exercício de todas 

as atividades inerentes à prossecução das atribuições do respetivo serviço, nomeadamente: 

o Analisar os projetos das redes internas de água e de saneamento de cada construção ou 

loteamento e emitir os mesmos a devida informação; 

o Efetuar o acompanhamento das obras com vista a certificar-se do cumprimento dos 

projetos; 

o Efetuar as vistorias finais com vista à emissão da certidão de habitabilidade ou de 

ocupação, por parte da Câmara Municipal, do território que lhe corresponda; 

o Proceder às receções provisórias e definitivas das infraestruturas realizadas em 

loteamentos particulares, incluindo a emissão dos respetivos autos de receção; 



o Planear, gerir, coordenar e fiscalizar as empreitadas de obras públicas adjudicadas, desde 

a respetiva consignação até à receção definitiva, incluindo a elaboração dos autos de 

medição, e exercer um permanente controlo físico e financeiro dos trabalhos; 

o Informar e propor superiormente a adoção de medidas adequadas, nomeadamente nas 

questões que digam respeito a trabalhos a mais, prorrogações de prazos, revisões de 

preços e outras, sempre que se verifique a ocorrência de desajustes significativos entre o 

programa de trabalho e a efetiva execução desses mesmos trabalhos; 

o Assegurar, juntamente com o sector de Higiene e Segurança no Trabalho, o cumprimento 

de toda a legislação em vigor respeitante a Higiene e Segurança no Trabalho, durante a 

execução das empreitadas; 

o Manter toda a documentação necessária arquivada e devidamente organizada; 

o Cumprir o definido no sistema e política de gestão integrada (qualidade, ambiente, 

higiene, segurança e saúde no trabalho); 

o Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem do normal desempenho 

das suas tarefas. 

Características Pessoais: 

o Facilidade de relacionamento interpessoal; 

o Espírito de iniciativa e dinamismo; 

o Capacidade de trabalho em equipa; 

o Sentido de responsabilidade. 

Características Pessoais: 

o Facilidade de relacionamento interpessoal; 

o Espírito de iniciativa e dinamismo; 

o Capacidade de trabalho em equipa; 

o Sentido de responsabilidade. 

Horário de Trabalho: 

o 40 Horas semanais 

Outros Requisitos: 

o Disponibilidade imediata; 

o Carta de Condução – Categoria B. 

Local de Trabalho: 

o Praça da República, 7400-232 Ponte de Sor. 

Oferece: 

o Formação inicial e contínua; 

o Apoio ao desenvolvimento da carreira profissional; 

o Outras regalias em vigor na empresa. 

 

Os/As candidatos/as interessados/as, deverão enviar o seu Curriculum Vitae para o endereço 

eletrónico geral@aguasdoaltoalentejo.pt identificando no assunto o concurso ao qual se 

candidatam – Técnico Superior em Engenharia Química/Ambiental até ao dia 15/03/2022. 

 

mailto:geral@aguasdoaltoalentejo.pt


Para além do Curriculum Vitae as candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes 

documentos: Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias; Fotocópia(s) de outros 

documentos que o candidato considere relevantes, podendo o/a candidato/a anexar documentos 

que considere pertinentes para demonstrar as competências requeridas pela função; 

Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional do 

posto de trabalho. 

 

O Diretor de Águas e Saneamento 

 

 

Rui Manuel Martins Alves Choças 
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