
REQUISITOS:
• Experiência profissional em ambiente Industrial

(preferencial);

• 12º ano, Curso Técnico Profissional de Manutenção

Industrial ou Eletromecânica (obrigatória);

• Sólidas competências nas áreas da

eletricidade/eletrónica, mecânica e pneumática

industrial (preferencial);

• Competências nas áreas da automação, robótica e

controlo industrial (preferencial);

• Capacidade de interpretação de esquemas elétricos e

pneumáticos (preferencial);

• Boa capacidade de análise e diagnóstico de avarias

(preferencial);

• Conhecimentos de técnicas de manutenção

preventiva e corretiva;

• Conhecimento das normas de segurança, higiene e

saúde no trabalho;

• Conhecimentos informáticos como utilizador (office);

• Capacidade de trabalho em equipa, dinamismo e

sentido de responsabilidade;

• Capacidade de organização, planeamento e gestão de

stress;

• Disponibilidade para operar em regime de turnos.

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
Realizar atividades de Manutenção Preventiva/Preditiva e

Corretiva, de acordo com os Planos de Manutenção e graus de

prioridade;

Diagnosticar as causas das avarias/defeitos e tomar as ações

corretivas necessárias;

Garantir o registo e controlo de documentação associada à

atividade (registos de ocorrências/intervenções/consumo de

materiais, etc.);

Respeitar e cumprir com os padrões de ambiente, qualidade,

segurança alimentar e de saúde e segurança no local de

trabalho;

Efetuar análises de causa raiz em falhas de equipamentos,

gerando e implementando respetivas modificações de

melhoria no sentido de aumentar a eficiência e eficácia dos

equipamentos e da instalação;

Participar nos projetos de expansão e de melhoria da fábrica.

OFERECEMOS:
• Remuneração compatível com a função e experiência

demonstrada;

• Formação contínua no âmbito das funções e

responsabilidades;

• Oportunidade integração em projeto dinâmico e

ambicioso, em ambiente multinacional.

CANDIDATURA
Se considera reunir os requisitos apresentados, envie-nos a sua candidatura para:  candidaturas@dacsaatlantic.com com a 

ref.ª DA_2023_MNT

Selecionamos um TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, para a Fábrica de Portugal, que terá como principais funções a realização de

atividades de Manutenção Preventiva/Preditiva e Corretiva, de acordo com os Planos de Manutenção e graus de prioridade;

Diagnosticar causas das avarias/defeitos e tomar as ações corretivas necessárias; Efetuar análises de causa raiz em falhas de

equipamentos, gerando e implementando respetivas modificações de melhoria no sentido de aumentar a eficiência e eficácia dos

equipamentos e da instalação; Participar nos projetos de expansão e de melhoria da fábrica.
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mailto:candidaturas@dacsaatlantic.com

	Diapositiva 1

