Comprovativo da Oferta de Emprego
Código
OE201908/00273

Destinatário

Tipo de Oferta

Trabalhador em Funções Públicas

Mobilidade na Categoria

Válido De

Válido Até

09/08/2019

19/08/2019

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

Câmara de Lobos

Relação Jurídica

CT no âmbito do Código do Trabalho por tempo indeterminado

Carreira
Designação do Cargo

Área de Atuação

Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Operacional
Categoria: Assistente Operacional
Grupo Funcional - Quadro Operacional (G); Carreira - Assistente Operacional; Categoria
- Assistente operacional 1
Departamento de Águas da Zona Oeste - Serviço de Águas de Câmara de Lobos Realizar os trabalhos de reparações de redes, designadamente serragem dos
pavimentos, abertura por meios manuais ou mecânicos das trincheiras, reparação das
roturas com os materiais mais adequados, reposição do pavimento, incluindo o
betuminoso, remoção dos materiais sobrantes e entrega a destino final apropriado;
Realizar os trabalhos de novas ligações de ramais e contadores, desde as canalizações
da rede de distribuição de água até aos contadores, segundo os modelos de ramal
aprovados, incluindo sempre a selagem da instalação; Realizar os trabalhos de novas
ligações de ramais, desde as canalizações da rede de drenagem de águas residuais até à
CRL (caixa de ranal de ligação, segundo os modelos de ramal aprovados; Efetuar o
levantamento do material, em armazém, necessário à execução dos Pedidos ou Ordens
de Serviço, fazendo-o acompanhar sempre da respetiva guia de transporte; Realizar os
trabalhos de manutenção preventiva que lhe forem solicitados, dentro dos seus
conhecimentos e capacidades, em equipamentos dos sistemas concessionados; Realizar
operações de manobra das redes de forma a permitir intervenções corretivas nas
mesmas, respeitando sempre os procedimentos de segurança que lhe forem indicados;
Executar os trabalhos de reboco e repintura de muros ou paredes, derivados de
intervenções feitas para colocação de caixas de contador ou tubagens dos ramais dos
contadores; Realizar trabalhos de limpeza e conservação dos recintos dos reservatórios e
de outras infraestruturas das redes concessionadas, nomeadamente recuperação de
rebocos, repinturas, limpeza da vegetação, etc; Executar a lavagem e desinfeção de
células de reservatórios ou câmaras de perda de carga, com recurso a bombas de alta
pressão ou escovas manuais, respeitando os procedimentos de segurança que forem
fixados; Zelar pela conservação e manutenção em perfeito estado de funcionamento das
ferramentas e utensílios constantes da caixa de ferramenta da equipa, utilizadas no
desempenho das suas atividades; Respeitar as normas de operação dos equipamentos
de uso coletivo que requisitar, nomeadamente geradores, máquinas de serrar
pavimentos, compressores, máquinas de eletrossoldadura etc., procedendo sempre à
sua limpeza antes da reentrega na ferramentaria; Comunicar superiormente todas as
situações irregulares detetadas ou de que tenha conhecimento, que possam
comprometer o abastecimento de água em quantidade e qualidade, ou lesar ou
comprometer a segurança das instalações; Respeitar sempre o Código da Estrada e
responsabilizar-se pela conservação em bom estado da viatura que lhe tenha sido
distribuída para as deslocações de serviço e para o transporte de materiais e dos
restantes membros da equipa; Realizar o preenchimento diário dos Pedidos de Serviço
que lhe forem distribuídos, nas partes que lhe competem e as folhas de afetação
semanal de horas a cada tarefa; Executar trabalhos de conservação corrente e limpeza
das instalações utilizadas, como pintura, ajardinamento, etc; Realizar qualquer tipo de
tarefas de que seja incumbido, em situações de emergência ou de catástrofes naturais.

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
DRAPMA | BEP-RAM | 07/07/2020 16:03:13
Resíduos da Madeira sita à Rua dos Ferreiros n.º 148, 9000-082 Funchal

CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA
Prazo de Entrega da Candidatura

Até ao dia 19-08-2019

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 Operacional
Categoria: Assistente Operacional

Nível de Escolaridade

9.º ano ou equivalente

Experiência Profissional
Condições Preferênciais

Requisitos Preferenciais não eliminatórios: Experiência profissional como pedreiro /
servente de pedreiro
Condições preferenciais não eliminatórias: Capacidade de trabalho em equipa; Espírito
de iniciativa; Responsável; Organizado; Saber lidar e dialogar com clientes;
Conhecimentos na área de canalizador (opcional).

