EMPRESA DE ELECTRICIDADE E ÁGUA, SA
Sede Social:  Avª Dr. Baltazar Lopes da Silva nº 10 C.P. 137 – Mindelo
Telefone + 238. 230 30 30

Fax + 238. 232 44 46

email: electra@electra.cv ;

web.: www.electra.cv

S.Vicente – CABO VERDE

RECRUTAMENTO DE TÉCNICO SUPERIOR PARA EXERCER FUNÇÕES DE
RESPONSÁVEL DE LABORATÓRIO
A ELECTRA SA, pretende recrutar 1 Técnico Superior, para exercer a função de Responsável de
Laboratório, na ilha do Sal:

Habilitações Literárias
Licenciatura em Biologia, Química, Bioquímica ou Análises Clínicas e Saúde Pública, ou em áreas
afins.
Condições gerais exigidas:







Experiência em Gestão de operações laboratoriais;
Boa capacidade de expressão e fluência verbal;
Domínio de informática, na óptica do utilizador (Microsoft Office);
Forte dinamismo, espírito de liderança e orientação para resultados;
Sentido de responsabilidade e cumprimento de prazos estabelecidos;
Experiência mínima de 3 anos na área de Gestão de Operações Laboratoriais.

Condições específicas exigidas:















Gestão de operações laboratoriais;
Otimização na gestão de laboratórios;
Tratamento e gestão de não conformidades, trabalho de ensaio não conforme, reclamações,
ações corretivas, preventivas e de melhoria;
Exigências técnicas da norma ISO/IEC 17025, linhas, directrizes e exigências nas normas
referentes a química alimentar, metrologia de cálculo de incerteza de medições em química
alimentar;
Exigências técnicas da norma ISO/IEC 17025, linhas, directrizes e exigências nas normas
referentes a microbiologia alimentar: ISO 4833, 4832, 16649-2, ISO 6222 de microbiologia
de água e metodologia de cálculo de incerteza de medições em microbiologia alimentar (ISO
19036);
Formação prática em calibração interna de equipamentos do domínio de volume, massa,
temperatura num laboratório de análise;
Formação geral em aspectos da qualidade de acordo com a Norma ISO EN IEC 17025:2005;
Formação específica na área funcional do Laboratório de Microbiologia e Físico-química;
Formação em dispositivos de medição e monitorização;
Formação em Gestão de Controlo de não conformidades, reclamações, acções preventivas,
correctivas e de melhoria;
Formação em validação dos métodos de ensaios físico-químicos, microbiológicas e cálculo de
incertezas;
Formação em calibração de materiais volumétricas, balanças, autoclaves, estufas e
potenciómetros.

Documentos exigidos







Carta de Apresentação;
Curriculum vitae;
Certificado de habilitações literárias;
Fotocópia do bilhete de identidade;
Comprovativos de experiência profissional;
Outros documentos que entender relevantes.

1. Oferece



Salário compatível;
Outras regalias vigentes na Empresa.

2. Local de trabalho


O local de trabalho será na ilha do Sal.
.

3. Método de Selecção
A selecção será feita com base na análise curricular e entrevista.
4. Prazo e local da entrega das candidaturas


A candidatura deverá ser entregue até às 16H00 do dia 31 de Outubro de 2018, na Sede da
Empresa em São Vicente, no endereço abaixo indicado, ou através do email uarh@electra.cv



A candidatura deve ser dirigida a:
Unidade de Serviços Administrativos e de Recursos Humanos da Electra, SA.
“Concurso para admissão de 1 Técnico Superior, para exercer a função de Responsável de
Laboratório na ilha do Sal”.
Avenida Dr. Baltazar Lopes da Silva, nº 10, 1º Andar
Caixa Postal 137
Mindelo – São Vicente
Cabo Verde

