
 
 

 

 

 
Objetivos da Função 
Efetuar tarefas de operação, manutenção, inspeção e conservação dos Sistemas de Abastecimento de Água 
(SAA)/Sistemas de Saneamento de Águas Residuais (SAR), bem como todas as operações que garantam a 
operacionalidade e controlo dos sistemas. 
Principais Tarefas 

 Verificar o estado dos equipamentos e dos órgãos de tratamento; 
 Garantir a operacionalidade dos processos de tratamento; 
 Cumprir e executar o plano de rotinas de operação para os SAA e SAR; 
 Identificar e comunicar/reportar possíveis anomalias relativas ao funcionamento dos SAA e SAR; 
 Promover a resolução e/ou garantir a resolução de pequenas anomalias ao processo de tratamento, de 

modo a salvaguardar a operacionalidade dos sistemas; 
 Executar algumas análises de controlo operacional "in situ"; 
 Participar na limpeza de órgãos de tratamento e zonas ocupadas por equipamentos de tratamento; 
 Participar na limpeza e conservação dos arruamentos e zonas ajardinadas; 
 Participar na vigilância, beneficiação, limpeza e proteção das infraestruturas dos subsistemas; 
 Operar órgãos e equipamentos associados aos processos de tratamento, auxiliando na sua instalação e 

manutenção; 
 Preparar e controlar a disponibilidade de reagentes para o processo produtivo; 
 Proceder ao correto armazenamento de reagentes, segundo as condições de armazenamento previstas 

pelo fornecedor; 
 Proceder ao inventário periódico de reagentes, bem como ao controlo da sua validade; 
 Efetuar manobras em equipamentos elétricos, desde que habilitados para o efeito; 
 Vigiar os trabalhos efetuados nas zonas confinantes com as infraestruturas da AgdA; 
 Realizar registos de parâmetros e indicadores de controlo; 
 Apoiar e executar intervenções de carácter urgente; 
 Utilizar os equipamentos de proteção necessários à execução das tarefas de operação. 

 
Perfil Pretendido 
• Habilitações académicas mínimas ao nível do 9.º ano; 
• Experiência profissional relevante nas áreas de química, eletricidade ou mecânica; 
• Disponibilidade para trabalhar em regime de prevenção ou regime de turnos; 
• Carta de condução de veículos ligeiros. 
Observações 
• O Enquadramento remuneratório na função está sujeito às disposições da Lei do Orçamento de Estado e 

outra legislação conexa aplicável às Empresas do Grupo AdP; 
• Respostas, até ao dia 21-06-2020, com CV detalhado, indicando em assunto a função a que se candidata 

para rh.agda@adp.pt 
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