ELECTRA – NORTE, Sociedade Unipessoal, S.A.
Sede:  Av. Dr. Baltazar Lopes da Silva nº 10 C.P. 59 – S.Vicente
Telefone + 238. 2321432 Fax + 238. 2313014 email: electra.norte@electra.cv
S.VICENTE – CABO VERDE

RECRUTAMENTO DE 2 (DOIS) TÉCNICOS SUPERIORES COM
FORMAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E VALÊNCIA NA ÁREA
HIDRÁULICA
A ELECTRA, pretende recrutar 2 (dois) Técnicos Superiores, Licenciados em Engª.
Civil, com valência na área Hidráulica, para trabalhar no Departamento de Distribuição
de Água, nas Ilhas de São Vicente e Sal, na Electra Norte e que cumpram os seguintes
requisitos:
1. Condições Exigidas
 Licenciatura em Engenharia Civil, com valência na área Hidráulica ou Recursos
Hídricos;
 Experiência profissional mínima no ramo de 3 (três) anos;
 Sólidos conhecimentos na elaboração de projetos hidráulicos;
 Domínio de informática, na ótica do utilizador (Microsoft Office, Autocad,
MSProject, Power Point, etc);
 Capacidade de expressão oral e escrita;
 Conhecimentos das línguas francesas e inglesa;
 Espírito de liderança;
 Facilidade de comunicação e excelente relacionamento interpessoal;
 Capacidade de organização, planeamento e controlo;
 Capacidade de trabalhar em equipa;
 Carta de condução na categoria B;
 Forte sentido de responsabilidade;
 Disponibilidade imediata.
2. Atribuições
 Coordenar e gerir:
 As atividades operacionais de distribuição de água, de forma a garantir a
satisfação dos consumos;
 Em sintonia com o Departamento de Produção de Água, assegurar a gestão
eficiente do sistema de distribuição;
 Fluxo de caudais nas adutoras e rede de distribuição e todas as atividades
relacionadas com o sistema de adução e distribuição de água;
 Executar e supervisionar o cumprimento da qualidade de serviço da distribuição
de água;
 Garantir o controlo da qualidade da água em toda a extensão do sistema de
distribuição da Electra, desde a adução até o ponto de entrega ao consumidor,
através da realização de análises laboratoriais;
 Planificar e otimizar os custos de exploração das redes;
 Apoiar o Departamento Técnico-Comercial, na resolução de Ordens de Serviço,
na análise e resolução de reclamações relacionadas com a distribuição de água;



Apoiar a Unidade de Gestão de Ativos Operacionais, na atualização permanente
do cadastro dos ativos operacionais da distribuição de água;
 Monitorizar, analisar e reportar os indicadores operacionais e financeiros
associados à distribuição de água, de modo a garantir uma gestão eficiente da
capacidade e disponibilidade dos recursos da distribuição;
 Analisar os indicadores de gestão do serviço e implementação de medidas
preventivas e corretivas sempre que necessário, para assegurar a realização dos
objetivos do serviço;
 Elaborar os relatórios de reporte das atividades do serviço, de modo a garantir o
cumprimento das obrigações legais, corporativas e de regulação, relativas ao
fornecimento de toda a informação relevante respeitante ao desempenho do
serviço;
 Elaborar, analisar, orçamentar e executar projetos hídricos e de extensão de redes.
3. Documentos exigidos:
 Carta de Apresentação;
 Curriculum vitae;
 Certificado de habilitações literárias;
 Fotocópia do bilhete de identidade;
 Comprovativo de experiência profissional;
 Cópia de carta de condução;
 Atestado Médico;
 Cadastro Policial.
4. Oferece-se
 Salário compatível;
 Outras regalias vigentes na Empresa.
5. Local de trabalho
 Ilha de São Vicente;
 Ilha do Sal.
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 21 de Outubro de 2020,
na Sede da Empresa, em São Vicente, Avenida Dr. Baltazar Lopes da Silva n.º 10, ou
através do correio eletrónico uarh@electra.cv
8. A candidatura deve ser dirigida a:
Unidade de Serviços Administrativos e de Recursos Humanos da Electra, S.A.
“Concurso para a admissão de 2 (dois) Técnicos Superiores, para o
Departamento de Distribuição de Água, para as Ilhas do Sal e de São Vicente”
Avenida Dr. Baltazar Lopes da Silva, nº 10, 1º Andar
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, 01 de Outubro de 2020

