Comprovativo da Oferta de Emprego
Código
OE201908/00263

Destinatário

Tipo de Oferta

Trabalhador em Funções Públicas

Mobilidade na Categoria

Válido De

Válido Até

09/08/2019

14/08/2019

CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA
Rede de Organismo

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

Organismo

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

Distrito/Ilha

Ilha da Madeira

Concelho

Santa Cruz

Relação Jurídica

CT no âmbito do Código do Trabalho por tempo indeterminado

Carreira

Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Técnico
Categoria: Assistente Técnico

Designação do Cargo

Grupo Funcional - F - Quadro Técnico; Carreira - Técnico; Categoria - Técnico 4

Área de Atuação

Direção Geral de Serviços de Resíduos - Direção de Valorização e Tratamento - Operar e
manter a instalação, de acordo com instruções do chefe de turno e, ou operador da sala
de comando; Operar, conservar, manter e limpar a instalação, de acordo com instruções
do chefe de turno e, ou operador da sala de comando, durante o arranque, operação e
paragem total ou parcial da IIRSU e quando está parada, em conformidade com os
planos de rotina; Executar, verificar e registar as rondas às instalações e máquinas, bem
como auxiliar na manutenção Preventiva e Corretiva; Verificar e registar os parâmetros
operacionais, as contagens dos contadores e as necessidades de consumíveis diária e
mensalmente, bem como auxiliar na descarga, transferência e arrumação dos
consumíveis; Participar na limpeza geral e arrumação dos locais de trabalho e
instalações destinadas aos turnos; Assegurar a comunicação regular com o Operador da
Sala de Comando e, consequentemente, possibilitar o contacto entre os elementos do
turno, bem como informar o superior hierárquico de qualquer situação anómala;
Substituir os colegas de trabalho sempre que solicitado e efetuar a troca de informação
na rendição do turno ao colega seguinte; Cumprimento de normas e procedimentos
definidos superiormente aplicáveis à respetiva área, incluindo os de higiene, segurança e
saúde.

Prazo de Duração

Por Tempo Indeterminado

Lugares a Prover

1

Método de Seleção

Entrevista profissional de seleção

Local Entrega Candidatura

Por correio eletrónico com o seguinte endereço:
capital.humano.ARM@aguasdamadeira.pt, ou diretamente na sede ARM - Águas e
Resíduos da Madeira sita à Rua dos Ferreiros n.º 148, 9000-082 Funchal

Prazo de Entrega da Candidatura

Até ao dia 14-08-2019

Contactos

Email: Capital.humano.ARM@aguasdamadeira.pt
Telefone: 291201020
Fax: 291201021
REQUISITOS DE ADMISSÃO

Relação Jurídica

CT em Funções Públicas por tempo indeterminado

Carreira

Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Técnico
Categoria: Assistente Técnico

Nível de Escolaridade

9.º ano ou equivalente

Condições Preferênciais

Condições preferenciais não eliminatórias: Carta de condução – categoria B; certificado
de operador de equipamento; disponibilidade para trabalhar por turnos.
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