
 

 

Estágio Profissional - Técnico Superior de Engenharia do Ambiente (m/f) - 

Ref.5/AgdA/2020 

Contratação: Estágio profissional protocolado com IEFP, com duração de 9 meses. 

Perfil: Licenciatura em Engenharia do Ambiente e cumprimento dos requisitos para acesso a estágios 

profissionais definidos pelo IEFP. Carta de condução de veículos ligeiros. 

Competências: Boa capacidade de organização e análise de dados. Dinamismo, iniciativa e proatividade. 

Boa capacidade de comunicação, relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa. 

Responsabilidades: Desenvolvimento de atividades de apoio aos processos relacionados com os 

sistemas de tratamento de águas residuais, nomeadamente através da análise estatística dos resultados do 

autocontrolo e comparação com as respetivas licenças de descarga; comparação dos volumes recolhidos 

com as estimativas efetuadas para efeitos de TRH e faturação; inventariação dos resíduos produzidos e 

identificação de acordo com a LER; verificação das condições de acondicionamento dos resíduos; apoio 

aos sistemas de tratamento de águas residuais; estudo de comparação de custos associados; análise de 

volumes reutilizados. 

Local de Trabalho: Beja - ETA da Magra / ETAR de Beja 

 

Estágio Profissional - Técnico Superior de Engenharia Eletrotécnica / Engenharia Mecânica 

/ Engenharia Industrial e de Produção (m/f) - Ref.6/AgdA/2020 

Contratação: Estágio profissional protocolado com IEFP, com duração de 9 meses. 

Perfil: Licenciatura ou mestrado em Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Mecânica ou Engenharia 

Industrial e de Produção. Cumprimento dos requisitos para acesso a estágios profissionais definidos pelo 

IEFP. Carta de condução de veículos ligeiros. 

Competências: Competências técnicas na área de mecânica e eletricidade, desenho técnico em Autocad 

e domínio de ferramentas informáticas. Conhecimentos técnicos de manutenção e conhecimentos 

generalistas de equipamentos utilizados em instalações de abastecimento e saneamento de água. 

Valorizam-se conhecimentos em software de manutenção e metodologias Lean. 

Responsabilidades: Desenvolvimento de atividades de apoio à gestão dos armazéns internos e 

respetivos processos de consulta para aquisição de bens. Acompanhamento e controlo de prestações de 

serviço nas instalações. Estudo técnico e execução de peças desenhadas necessárias a melhoria das 

instalações. Monitorização de equipamentos. Apoio no desenvolvimento e otimização de planos de 

manutenção para instalações e equipamentos de abastecimento de água e águas residuais. Estruturar dados 

relativos a instalações e equipamentos a considerar em gestão da manutenção. Sistematizar informação 

para definição e implementação de normalização de KPIs de gestão. 

Local de Trabalho: Beja - ETA da Magra 

 

 

 



 
Estágio Profissional – Técnico de Eletrónica (m/f) - Ref.7/AgdA/2020 

Contratação: Estágio profissional protocolado com IEFP, com duração de 9 meses. 

Perfil: Curso técnico de eletrónica, automação, controlo, mecatrónica ou outra vertente tecnológica na 

área de eletrónica. São valorizados conhecimentos de programação. Cumprimento dos requisitos para 

acesso a estágios profissionais definidos pelo IEFP. Carta de condução de veículos ligeiros. 

Competências: Conhecimentos de eletrónica, instrumentação, automação e sistemas de comunicação. 

Responsabilidades: Operacionalizar a implementação do sistema geral de AIC – Automação, 

Instrumentação e Comunicação) ao parque de instalações da empresa; manter o arquivo de software 

atualizado, nomeadamente atualização de programas, de equipamento, rastreio de histórico de alarmes; 

assistência técnica em campo; manutenção de cadastro de equipamento; apoio na gestão de prestações 

de serviços. 

Local de Trabalho: Beja - ETA da Magra 

 

 

 

 

 

 

Condições: remuneração de acordo com critérios do IEFP 

Respostas, até ao dia 21-06-2020, com CV detalhado, indicando a respetiva referência 

para rh.agda@adp.pt 


