
 

A EDP Produção, empresa do Grupo EDP pretende admitir: 

 
Técnicos na área da Electricidade – Ref. Q27_11 

 
Funções: 

• Efectuar a pesquisa, localização e reparação de avarias em instalações e equipamentos;  
• Efectuar trabalhos de montagem, conservação e reparação de equipamentos eléctricos;  
• Pode intervir nas consignações e desconsignações de equipamentos;  
• Ler e executar esquemas, croquis e actualizações de desenhos;  
• Efectuar a electrificação, instalação e afinação de equipamentos e sistemas;  
• Pode efectuar manobras em subestações, postos de seccionamento e transformação;  
• Operar os sistemas de comando local. 
 
Perfil: 
• Formação ao nível do 9º ou 12º ano de Escolaridade na área de Electricidade, Electrónica ou equivalente.  
 
Locais de trabalho: Vagas para Porto, Valeira/ Régua, Aguieira/ Ribeiradio. 
 
 

Técnicos na área da Mecânica – Ref. Q28_11 

 
Funções: 
• Efectuar a manutenção de equipamentos mecânicos;  
• Detectar, analisar e resolver avarias em equipamentos mecânicos, dentro da sua competência;  
• Interpretar esquemas, desenhos e instruções técnicos;  
• Efectuar montagens e ajustes de alguma precisão;  
• Efectuar pequenas preparações de trabalhos e elaborar relatórios de intervenções.  
 
Perfil: 
• Formação ao nível do 9º ou 12º ano de Escolaridade na área de Mecânica, Electromecânica ou Mecatrónica. 
 
Locais de trabalho: Vagas para Belver e Venda Nova. 
 
 
 
Perfil Geral:  

 
• Experiência profissional até 5 anos na área de Manutenção de equipamentos e instalações industriais;  
• Disponibilidade para mobilidade geográfica (Carta de condução);  
• Disponibilidade para fixação de residência na área geográfica do local de trabalho. 
 

Condições Gerais: 

 
• Contrato de Trabalho Sem Termo;  

• Formação profissional inicial e contínua;  

• Vencimento compatível com a função;  

• Regalias sociais em vigor na empresa. 

 

Candidaturas: 

Os interessados poderão candidatar-se preenchendo, até ao dia 13 de Maio de 2011, a respectiva Ficha de 
Candidatura no site www.edp.pt seguindo os seguintes passos: “Venha Trabalhar Connosco” →→→→ “Candidate-
se” →→→→ Referência (s) “Técnicos Electricidade (Q27_11)” e/ou “Técnicos Mecânica (Q28_11)”. 

 

É importante anexar o Curriculum Vitae no final do preenchimento da Ficha de Candidatura, clicando sobre o 
link "Anexo de Documentos". 


