ELECTRA – NORTE, Sociedade Unipessoal, S.A.
Sede :  Av. Baltazar Lopes da Silva nº 10 C.P. 59 – São Vicente
Telefone + 238. 2321432 Fax + 238. 2313014 e-mail: electra.norte@electra.cv

RECRUTAMENTO EXTERNO DE ELETRICISTA
A ELECTRA, pretende recrutar 1 (um) Eletricista, em regime de contrato a prazo, para
trabalhar na Direção de Produção Norte, em São Vicente, e que cumpra os seguintes
requisitos:
1. Condições Exigidas
 12º Ano, com valência na área de Eletricidade;
 Experiência profissional relevante para o cargo;
 Capacidade para trabalhar em equipa;
 Conhecimentos de informática na ótica do utilizador (Microsoft Office);
 Dinamismo e facilidade de comunicação;
 Facilidade no relacionamento interpessoal;
 Sentido de responsabilidade;
 Disponibilidade imediata.
2. Atribuições
 Capacidade de estudar e interpretar esquemas elétricos;
 Conhecimento nas áreas de automação e instrumentação;
 Aptidão para a instalação e realização de manutenção de equipamentos elétricos;
 Aptidão para a execução de trabalhos de reparação ou substituição de equipamentos
elétricos;
 Competência na utilização de instrumentos de medida e de testes;
 Conhecimento de boas práticas relacionadas com segurança e saúde no trabalho.
3. Documentos exigidos
 Carta de Apresentação;
 Curriculum vitae;
 Certificado de habilitações literárias;
 Comprovativos de experiência profissional;
 Fotocópia de bilhete de identidade;
 Registo criminal;
 Carta de Condução;
 Outros documentos que entender relevantes.
4. Oferece
 Salário compatível;
 Outras regalias vigentes na Empresa;
5. Local de trabalho
Ilha de São Vicente
6. Método de Seleção
A seleção será feita com base em análise curricular e entrevista.

7. Prazo e local da entrega das candidaturas
As candidaturas deverão ser entregues até às 16H00 do dia 10 de julho de 2020, na
Sede da Empresa, em São Vicente, Avenida Dr. Baltazar Lopes da Silva, nº 10, 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 a admissão de 1 (um) Eletricista, para a Direção de Produção
Norte – São Vicente”
Avenida Dr. Baltazar Lopes da Silva, nº 1 Caixa Postal 137
Mindelo – São Vicente
Cabo Verde

A ELECTRA, reserva-se ao direito de anular o concurso, caso as candidaturas não satisfaçam
as condições exigidas.
Mindelo, 26 de junho de 2020.

