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Gostaria de trabalhar connosco? 

Aqui pode encontrar toda a informação necessária sobre Ofertas de Emprego e submeter 

a sua candidatura espontânea. 

Vagas disponíveis: 

- Técnico operativo de redes de água 

Realizar as tarefas da exploração nas condições adequadas às atividades de instalação/ manutenção/ 

remodelação/ reparação da rede de abastecimento de água, de forma a satisfazer as necessidades de 

quantidade e qualidade, com vista à plena satisfação dos clientes. 

 Proceder à instalação, remodelação e reparação da rede de água (condutas, ramais e suas 

componentes); 

 Realizar com elevado grau de autonomia intervenções programadas e de carácter urgente; 

 Realizar com elevado grau de autonomia atividades de manutenção e conservação do SAA; 

 Contribuir ativamente para a deteção/ reparação de fugas na rede de abastecimento de água; 

 Apoiar a análise das ocorrências e a identificação das soluções a implementar; 

 Instalação de ZMC’s; 

 Instalação de VRP’s; 

 Realização de soldaduras em PEAD; 

 Realizar descargas na rede de abastecimento sempre que justificado; 

 

- Técnico operativo de redes de saneamento 

Realizar as tarefas da exploração nas condições adequadas às atividades de instalação/ manutenção/ 

remodelação/ reparação da rede de saneamento, de forma a satisfazer as necessidades de quantidade e 

qualidade, com vista à plena satisfação dos clientes. 

  Proceder à instalação, remodelação e reparação da rede de saneamento (coletores, condutas 

elevatórias, câmaras de visita e ramais); 

 Executar / Reabilitar caixas de visita; 

 Realizar com elevado grau de autonomia intervenções programadas e de carácter urgente; 

 Realizar com elevado grau de autonomia atividades de manutenção e conservação do SDAR; 

 Realizar trabalhos de limpeza e desobstrução da rede de saneamento manualmente ou com apoio 

de equipamentos de desobstrução; 
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Requisitos 

 Escolaridade obrigatória; 

 Conhecimentos da rede de abastecimento de água e da rede de saneamento; 

 Capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal; 

 Robustez física; 

 Disponibilidade; 

 Carta de Condução. 

 

Para fazer parte da equipa da AGERE, pode candidatar-se às nossas Ofertas de 

Emprego, preenchendo uma candidatura espontânea 

 

 

  
 

                                   Braga, 21 de setembro de 2022 
 

                                 A Diretora de Serviços 
 
 
 

                                (Celeste Gomes) 
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