
 

 
AVISO DE RECRUTAMENTO  

(M/F) 
 
A Águas do Alto Alentejo, EIM, SA., com sede no Campo da Restauração, em Ponte de Sor, 
pretende preencher postos de trabalho nas seguintes áreas, em vínculo de contrato de trabalho a 
termo certo, pelo período de um ano, prorrogável: 

 - Canalizadores (referência: AAARH_ 1); 
 - Operadores de Rede de Saneamento (referência: AAARH_ 2); 
 - Operadores de Estações Elevatórias (referência: AAARH_ 3); 
 - Serralheiro Mecânico (referência: AAARH_ 4); 
 - Técnico de Deteção de Fugas (referência: AAARH_ 5); 
 - Técnico de Gestão Patrimonial e Infraestruturas (referência: AAARH_ 6); 
 - Eletromecânico (referência: AAARH_ 7). 

 
Formação Académica/Profissional e Experiência Profissional: 

É requisito específico de admissão o candidato estar habilitado com o 12º ano de escolaridade ou 
equivalente, e deter experiência profissional nas referidas áreas, consoante o posto de trabalho a 
que se candidata. 

Conhecimentos Específicos: 

o Conhecimento de infraestruturas de abastecimento de água, águas residuais, hidráulica 
geral e recursos hídricos; 

o Conhecimentos consoante o posto de trabalho a ocupar. 
 

Os/As candidatos/as interessados/as, deverão enviar o seu Curriculum Vitae para o endereço 
eletrónico geral@aguasdoaltoalentejo.pt identificando no assunto a referência do posto de 
trabalho ao qual se candidatam ou  entrega no escritório da empresa sito no Edifício do Mercado 
Municipal, 7400 – 232 Ponte de Sor, até ao dia 31/07/2022. 

Para além do Curriculum Vitae as candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes 
documentos: Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias; Fotocópia(s) de outros 
documentos que o candidato considere relevantes, podendo o/a candidato/a anexar documentos 
que considere pertinentes para demonstrar as competências requeridas pela função e 
Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional do 
posto de trabalho. 

Poderá consultar as condições de candidatura e a descrição dos postos de trabalho a ocupar, no 
nosso site www.aguasdoaltoalentejo.pt/contratacao - Oportunidades. 

 

O Diretor de Águas e Saneamento 
 

 

Rui Manuel Choças 
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