Queres fazer parte da nossa energia? Esta é a tua oportunidade de integrares a melhor empresa Global de energia, líder em
inovação e sustentabilidade.
Desenvolve a tua carreira com a energia certa e junta-te a nós!
A EDP Produção pretende recrutar:
Técnicos de Eletricidade e Técnicos de Mecânica
(M/F)
Ref. Q16_19
Principais responsabilidades da função:
• Efetuar a manutenção de equipamentos elétricos e/ou mecânicos em aproveitamentos hídricos: detetar, analisar e
resolver avarias;
• Interpretar esquemas, desenhos e instruções técnicas;
• Intervir nas consignações e desconsignações de equipamentos;
• Efetuar manobras na rede elétrica, em subestações, postos de seccionamento e de transformação;
• Efetuar pequenas preparações de trabalhos e elaborar relatórios de intervenções;
• Efetuar montagens e ajustes de precisão.
Procuramos pessoas com o seguinte Perfil:
• 12º ano dos Cursos Tecnológicos e Profissionais de Eletrotecnia, Eletrónica, Instalações Elétricas, Mecatrónica,
Eletromecânica, Manutenção Industrial ou TESP de Manutenção Mecânica ou Eletromecânica, ou áreas afins mediante
experiência profissional mínima de 2 anos na área de mecânica ou elétrica;
• Recém-formados ou, preferencialmente com estágio profissional concluído e até 15 anos de experiência profissional na
área de mecânica ou elétrica;
• Carta de condução de veículos ligeiros (Obrigatório).
Locais de trabalho:
Técnicos de Mecânica:
• Caniçada (Distrito Braga)
• Régua e Foz Tua (Distrito Vila Real)
• Bemposta (Distrito Bragança)
• Crestuma (Distrito Porto)
• Ribeiradio (Distrito Viseu)
• Pocinho e Seia (Distrito Guarda)

Técnicos de Eletricidade:
• Alto Linhoso (Distrito Viana do Castelo)
• Ermal e Caniçada (Distrito de Braga)
• Régua (Distrito Vila Real)
• Bemposta (Distrito de Bragança)
• Carrapatelo (Distrito do Porto)
• Alqueva (Distrito Beja)
• Fratel (Distrito Castelo Branco)
• Pocinho (Distrito Guarda)

Condições:
• Formação profissional inicial e contínua;
• Vencimento compatível com a função;
• Possuir residência próxima do local de trabalho ou disponibilidade para fixar residência (num raio máximo de 60 Km´s).

“Os interessados devem candidatar-se, até ao dia 03 de Maio de 2019, preenchendo a Ficha de Candidatura no site
https://jobs.edp.com -» “Ver Todas as Oportunidades” -» Referência “Q16_19_Técnicos de Eletricidade e Técnicos de
Mecânica”.

