
 
 
 

 

A Águas do Algarve, SA., pretende recrutar  
Técnico de Manutenção 

Missão:  

Realizar intervenções de manutenção dos equipamentos hidráulicos, elétricos, eletrónicos, mecânicos 

e eletromecânicos em instalações de drenagem, elevação e tratamento de águas residuais, de acordo 

com os procedimentos definidos e instruções superiores, de forma a contribuir para o bom 

funcionamento das instalações. 

Formação académica:  
 
- 12.º ano, preferencialmente técnico-profissional (nível III) em área relevante e pelo menos 3 anos em 
funções enquadradas por categorias de nível inferior; 
- Área Relevante: Eletricidade, Mecânica, Eletromecânica, Instrumentação. 

 

Perfil técnico: 
 

- Experiência na operação/manutenção de sistemas de saneamento, de ETAR e EE (preferencial); 

 
Principais responsabilidades:  

 
 Participar na manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos, por exemplo a reparação 

e deteção de avarias e fugas em tubagens de diferentes diâmetros e materiais; 

 Realizar a inspeção, reparação e verificação do estado de funcionamento e conservação dos 

equipamentos e das instalações; 

 Prestar apoio geral às atividades de manutenção; 

 Detetar e participar na deteção de avarias diversas dos equipamentos existentes; 

 Participar na montagem/desmontagem de diversos equipamentos hidráulicos e mecânicos; 

 Executar lubrificações de equipamentos e peças mecânicas nas respetivas instalações; 

 Executar limpezas, lavagens industriais e conservação de instalações mecânicas e outras 

estruturas e edificações, como por exemplo: câmaras de válvulas, etc.; 

 Colocar em serviço e utilizar um gerador de emergência para socorro de instalações ou 

alimentações provisórias de ferramentas e equipamentos elétricos; 

 Utilizar e colocar em serviço equipamentos elétricos ou outros, para a trasfega de água nas 

instalações; 



 
 
 

 Realizar as manobras de equipamentos e ações de controlo inerentes aos sistemas, de forma 

a assegurar o correto funcionamento dos sistemas de drenagem, elevação e tratamento, 

alertando e agindo perante anomalias;  

 Efetuar as tarefas necessárias de acordo com o planeamento previsto e indicadas 

superiormente; 

 Efetuar a remoção e acondicionamento adequado dos resíduos decorrentes dos trabalhos de 

manutenção e realização da limpeza técnica do equipamento e zona afetada após uma 

intervenção de manutenção; 

 Proceder à receção, movimentação e acondicionamento de materiais dos armazéns, de acordo 

com as normas e procedimentos em vigor; 

 Assegurar a correta localização dos materiais nas áreas do armazém (colocação de etiquetas, 

numeração das localizações, mudança de prateleiras, etc.); 

 Registar entradas e saídas de armazém, garantindo a qualidade da informação produzida; 

 Proceder à inventariação física dos materiais em armazém; 

 Cumprir as normas de Segurança, Ambiente e Qualidade e Responsabilidade Social em vigor 

na empresa. 

 

Outros requisitos:  
 
- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

- Disponibilidade para trabalho em horário normal e prevenção; 

- Bom relacionamento interpessoal e espírito de equipa; 

- Carta de condução categoria B ou superior 

 
Processo Seletivo: 
 

Os/As candidatos/as selecionados/as serão contactados/as para realização de entrevista individual. 

 

Local de Trabalho: Subsistema Faro/Olhão 

 

Oferta 
 
Oportunidade de integração num grupo de referência com um projeto desafiante. 

 

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. 

 



 
 
 
As pessoas interessadas deverão enviar a sua candidatura, acompanhada de Curriculum Vitae detalhado até 16 

de março de 2023, para o endereço de e-mail geral.ada@adp.pt com a referência: Técnico de 

Manutenção (M/F) 03/2023 – Águas do Algarve, S.A. 


