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 UM TÉCNICO SUPERIOR EM AMBIENTE, SEGURANÇA
E SAÚDE NO TRABALHO
A ELECTRA, pretende recrutar 1 Técnico Superior, para a Unidade de Serviços Corporativos, nas
seguintes condições:
1. Perfil da Função













Sólidos conhecimentos em elaboração e avaliação de estudos de impactos ambientais;
Formação complementar pertinente para a função pretendida;
Conhecimento especializado e domínio sobre as leis ambientais, segurança e saúde no
trabalho de Cabo Verde;
Capacidade de expressão oral e escrita;
Conhecimentos das línguas francesa e inglesa (fator preferencial);
Bons conhecimentos informáticos, dos softwares correntes (Word, Excel, Autocad,
MSProject, Power Point);
Domínio da língua portuguesa, e conhecimento das línguas inglesa e francesa;
Capacidade de liderança;
Capacidade de organização, planeamento e controle;
Disponibilidade imediata;
Capacidade de trabalhar em equipe;
Forte sentido de responsabilidade e relacionamento interpessoal.

2. Requisitos de Admissão



Habilitações Literárias - Licenciatura em Engenharia Ambiental, Segurança e Saúde no
Tralhado, ou áreas afins relevantes para a função;
Experiência profissional mínima de 3 anos.

3. Atribuições








Seguimento, análise e avaliação dos Planos de Gestão Ambiental e Social a serem
apresentados às Autoridades Ambientais;
Monitorização e controlo da implementação e recomendações dos Planos de Gestão
Ambiental e Social, nos projetos e nas instalações entregues à exploração;
Elaborar e controlar os procedimentos em termos de análise de riscos ambientais, de saúde e
segurança;
Elaborar, acompanhar os Planos de Monitorização Ambiental das Centrais Eléctricas e
Dessalinizadoras da ELECTRA, a nível de ruído, emissão de gases e dos efluentes líquidos e
oleosos;
Elaborar relatórios ambientais de seguimento periódicos (mensais, trimestrais e anuais);
Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);
Elaboração de Mapas de Risco em todas as instalações da empresa;









Criação de procedimentos de higiene e de segurança do trabalho;
Realização de programas de prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissionais;
Elaboração de planos de combate a incêndio, incluindo informação e manuseamento dos
equipamentos de combate a incêndios, medidas e procedimentos para evacuação dos locais de
trabalho em segurança;
Conceber programas de desenvolvimento de medidas de prevenção e de proteção;
Coordenar atividades de segurança e higiene no trabalho;
Promover a informação e a formação dos trabalhadores e demais intervenientes nos locais de
trabalho;
Desenvolver as relações da empresa com os organismos da Rede Nacional de Prevenção de
Riscos Profissionais;

Documentos exigidos









Carta de Motivação;
O Curriculum Vitae com detalhes relevantes do percurso profissional;
Fotocópia de certificado de habilitações Literárias;
Fotocópia de certificado de equivalência;
Comprovativos de Experiência profissional e de formação complementar relevante para o
desempenho da função;
Fotocópia do Bilhete de identidade ou passaporte;
Carta de Condução;
Outros documentos que entender relevantes.

4. Oferece



Salário compatível;
Outras regalias vigentes na Empresa;

5. Local de trabalho
Unidade de Serviços Corporativos, Cidade da Praia, mas com disponibilidade para deslocação
em serviço às restantes ilhas;
6. Método de Seleção
A seleção será feita com base na análise curricular e entrevista.
7. Prazo e local da entrega das candidaturas


As candidaturas, indicando claramente a vaga a que se pretende candidatar, deverão ser
entregues até às 16H00 do dia 08 de Julho de 2020, na UARH Sede em São Vicente, na
UARH – SUL na Gamboa, ou através do e-mail 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 - Engenheiro (a) Ambiental, Segurança e
Saúde no Trabalho, para Unidade de Serviços Corporativos”.

