ELECTRA - SUL, Sociedade Unipessoal, S.A.
Sede :

Chã Areia – Praia C.P. 209 – Praia

Telefone + 238. 2603450/51 Fax + 238. 2618048

email: electra.sul@electra.cv

Praia – Cabo Verde

RECRUTAMENTO EXTERNO DE ELECTRICISTAS E ELECTROMECÂNICOS
A Electra, Sul, SA, com Sede na Praia, pretende recrutar 8 Electricistas e 4 Electromecânicos,
para o Projecto de combate a perdas e recuperação de dívidas, em regime de contrato a prazo,
nas seguintes condições:
Habilitações Literárias
12 º Ano no ramo de electrotecnia ou electromecânica;
Condições Exigidas
Aptidões para trabalhos nas redes de distribuição de electricidade, em particular, em sistemas de
instrumentação e medidas eléctricas e distribuição de água;
Domínio de informática, na óptica do utilizador (Microsoft Office);
Domínio de Português;
Sensibilidade para questões comerciais e atendimento de clientes;
Bons conhecimentos práticos de segurança e higiene no trabalho;
Capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa;
Idade não superior a 30 anos;
Experiência profissional mínima de 3 anos no ramo, de redes de distribuição de electricidade e
água;
Boas aptidões físicas;
Carta de condução;
Residência fixa na Praia;
Facilidade de comunicação e excelente relacionamento interpessoal;
Sentido de responsabilidade.
Atribuições










Verificação de ramais e baixadas;
Abertura de portinhola, caixa de coluna ou caixa de fusíveis, desligação, se necessário das
redes;
Verificação do estado de funcionamento dos equipamentos de contagem e da sua
inviolabilidade (contactos eléctricos, apertos mecânicos e fugas);
Selagem de todo o equipamento susceptível de ser selado;
Preenchimento do boletim de selagem com recolha de assinatura e entrega de duplicado ao
cliente ou seu representante.
Levantamento da potência instalada e do potencial consumo de electricidade e água e
comparação com o histórico de consumos;
Fotografar e georreferenciar os sistemas e locais de consumo de acordo com a definição
superiormente estabelecida, por forma a manter a base de dados devidamente actualizada;
Em situação de furto ou fraude, fazer o registo das provas (fotografia, selagem, etc.), de
acordo com o Regulamento Interno;
Preenchimento do relatório com base na OS, registando, entre outros, o seguinte:
o Características e registos das aparelhagens;
o Leitura do contador;
o Codificação dos selos;
o Identificação do local de corte (CIL);
o Registo e comprovação de anomalias;
o Identificação do executante;
o Data da intervenção;









Limpeza do local de intervenção e transporte de eventuais materiais sobrantes para vazadouro;
Transporte de materiais sobrantes e/ou desmontados do local da obra para armazém da
ELECTRA e/ou local de entrega;
Reparação de eventuais danos decorrentes da execução da tarefa;
Abordar clientes, de acordo com indicações da coordenação e em sintonia com o Regulamento
Interno e a Lei em vigor;
Executar OS de corte e revisão por dívida;
Identificar situações de furto e fraude, executar, imediatamente, a suspensão de fornecimento,
elaborando os respectivos autos, de acordo com o Regulamento Interno em vigor.
Executar cortes, revisões e ligações após pagamento ou negociação de plano de recuperação
de dívidas.

Oferece
Salário compatível;
Outras regalias vigentes na Empresa.
Local de trabalho
Sede da Electra Sul, SA, na Praia.
Selecção
A selecção será feita com base na análise curricular e entrevista.
Prazo e local da entrega das candidaturas
A Candidatura deverá ser entregue até às 16H30 do dia 23 de Setembro de 2016, pessoalmente, na
Sede da Electra, Sul, sita na Av. João Belo, cidade da Praia, por via postal ou por fax 2618048.
A candidatura deve ser dirigida a:
Serviços Administrativos da região Sul
“Concurso para admissão de Electricistas e Electromecânicos”
Caixa Postal 209
Praia
Cabo Verde
A candidatura deve conter
Carta de Apresentação;
Curriculum vitae;
Certificado de habilitações literárias;
Fotocópia do bilhete de identidade;
Comprovativo de experiência profissional;
Cópia de carta de condução.

