
 

 

OPERADOR/A DE APOIO  
TAVIRA 

A Taviraverde, entidade responsável pela Gestão de Água e Saneamento no Concelho de Tavira, pretende recrutar 

para a Função de Operador/a de Apoio para as Áreas: Águas e Saneamento de Águas Residuais cuja Missão é: 

Apoiar a operação de qualquer uma das áreas orgânico-funcionais da Empresa, auxiliando os e as demais 

profissionais da mesma categoria ou de categoria profissional superior, através da realização de 

operações preparatórias, de suporte, de coadjuvação e/ou de finalização das intervenções técnico-

operativas dos e das demais profissionais. 

Atividades e Responsabilidades: 

Apoiar a operação nas áreas Águas e Saneamento de Águas Residuais, apoiando, por exemplo, nas operações de: 

• Abertura, aterro e compactação de valas; 

• Manobra de válvulas de seccionamento; 

• Execução dos sistemas hidráulicos; 

• Limpeza de reservatórios; 

• Limpeza e desobstrução de redes de drenagem de águas; 

• reabilitação e/ou reconstrução de redes de drenagem de águas residuais domésticas e de caixas de vista da 

rede de drenagem de águas residuais domésticas; 

• procura e reperfilamento de caixas de ramais da rede de drenagem de águas residuais domésticas; 

• Execução de ramais; 

• Reposição de pavimentos. 

Requisitos de candidatura:  

• Saber ler e escrever  

• Preferencialmente com carta de condução de ligeiros; 

• Preferencialmente com experiência em atendimento e serviço ao cliente; 

• Preferencialmente com conhecimento do concelho de Tavira; 

• Preferencialmente com certificação em Saúde Higiene e Segurança no Trabalho; 

• Preferencialmente com conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

Condições: 

• Contrato por tempo indeterminado (2) e Contrato a termo incerto (1) 

• Contrato de trabalho a tempo inteiro; 

• Enquadramento no plano de carreiras da empresa; 

• Possibilidade de progressão na carreira; 

• Integração em empresa sólida. 

Candidatura e documentos necessários:  

• Enviar CV (Curriculum Vitae) para rh@taviraverde.pt, com a referência C101-DAS/DML-JUL2022; 

• Documento de identificação;  

• Comprovativo de morada; 

• Boletim de vacinas atualizado; 

• Certificado de Habilitações; 

• Certificado de outras formações (se aplicável); 

Aceitam-se candidaturas até ao dia 15 de julho de 2022. 

Seleção: O processo de seleção poderá integrar provas práticas. 
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