Ref.ª 25/DEAL/2019
ESPECIALISTA ENGENHARIA MECÂNICA
Direção de Expansão Aeroportuária de Lisboa
(M/F)
Principais funções:
Execução de atividades de Engenharia Mecânica, na Direção de Expansão Aeroportuária de Lisboa, nomeadamente:
•

•
•

Conceber, elaborar Estudos, Pareceres Técnicos e Projetos nas seguintes especialidades:
o Climatização: Ar condicionado; Ventilação; Desenfumagem (cálculos térmicos, escolha de
equipamentos, dimensionamento de tubagens, condutas, esquemas hidráulicos e elétricos, etc.);
compatibilização com a arquitetura e as estruturas das construções.
o Ascensores, Escadas e Tapetes Mecânicos (cálculo do fluxo de passageiros, dimensionamento, etc.);
compatibilização com a arquitetura e as estruturas das construções.
o Sistema de Tratamento de Bagagens – cálculo de fluxo de bagagens e respetivo dimensionamento
(Partidas e Chegadas)
Elaborar Especificações técnicas, cláusulas gerais e especiais para os processos de concurso na sua área de
especialização.
Executar tarefas no âmbito da fiscalização/acompanhamento de empreitadas ou assistência técnica às
mesmas em que deverá verificar a conformidade da obra executada com o definido em projeto e no caderno
de encargos.

Requisitos da função:
•
•
•
•
•
•
•

Mestrado Integrado (Pós-Bolonha) ou Licenciatura Pré-Bolonha em Engenharia Mecânica ou Eletromecânica;
Experiência mínima de 5 anos em funções similares;
Capacidade de desenvolver e elaborar projetos técnicos da sua área de especialidade, desde a fase de
Programa base, passando por estudos prévios de viabilidade, anteprojeto e projetos de execução para obra e
assistência técnica de projeto à obra.
Capacidade para fiscalizar a execução de projetos da sua área de especialização;
Conhecimentos do software de apoio técnico ao projeto, e na ótica do utilizador das ferramentas automáticas
de desenho em AutoCAD, folhas de cálculo e processamento de texto;
Conhecimentos da Legislação em vigor na sua área de especialização;
Bons conhecimentos da língua Inglesa (falada e escrita).

Perfil comportamental privilegiado:
•
•
•
•
•

Planeamento, organização, autonomia, flexibilidade e dinamismo.
Trabalho em equipa.
Capacidade analítica e oral.
Antecipação, análise e resolução de problemas.
Relacionamento interpessoal.

Outras informações:
Local de trabalho: Lisboa.
Os (As) candidatos (as) pré-selecionados (as) serão ser submetidos (as) às provas consideradas necessárias após análise
das respetivas candidaturas. A formalização da candidatura deve ser feita até 21/10/2019, para o e-mail
recrutamento.ana@ana.pt, com a indicação da referência do anúncio.
A ANA Aeroportos de Portugal, SA assume o compromisso de garantir a privacidade e proteção dos dados pessoais de
todos quantos com ela se relacionam, designadamente os candidatos que concorreram para o processo de R&S supra
referido.
Os dados pessoais que recolhemos (nome, email, contato telefónico, morada, dados da carta de condução, nif, nº
cartão de cidadão) são indispensáveis para processar a candidatura ao mencionado processo de R&S e executar
quaisquer transações no âmbito do mesmo. A licitude do tratamento baseia-se no interesse legítimo da Ana e na
necessidade do mesmo para execução de diligências pré-contratuais.
O tratamento dos dados pessoais do candidato pode ser efetuado com recurso a entidades contratadas ou
subcontratadas pela Ana, para efeitos da candidatura ao processo de R&S com as finalidades acima referidas. Neste
caso, estas entidades ficam obrigadas a desenvolver as medidas técnicas e organizativas adequadas a garantir que o
tratamento dos dados pessoais recolhidos no processo de R&S satisfará os requisitos legais, designadamente no
domínio da Segurança e Confidencialidade, para assegurar os direitos do candidato.
Os dados pessoais do candidato não serão transmitidos a terceiros com outras finalidades sem o seu consentimento
expresso. Os dados pessoais são conservados apenas pelo período de tempo necessário para cumprimento da
finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento, sem prejuízo do respeito pelos prazos legalmente definidos para
o efeito, designadamente:
i.

Os dados constantes de candidaturas que não sejam aceites serão imediatamente apagados;

ii.

Os dados constantes de candidaturas aceites, mas cujos candidatos não foram selecionados para a fase de
entrevista serão conservados pelo período de um ano;

iii.

Os dados constantes de candidaturas aceites cujos candidatos foram selecionados para a fase de entrevista
mas não foram contratados serão conservados pelo período de cinco anos.

O titular dos dados pessoais pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, eliminação, limitação, oposição e
portabilidade. Para exercer esses direitos, o titular deverá solicitar por escrito através do email
recrutamento.ana@ana.pt com conhecimento do DPO designado pela ANA: dpo@ana.pt, devendo fazer prova da sua
identidade e especificar o direito ou direitos que pretende exercer.
Ao candidatar-se a este processo, deverá indicar que leu e aceitou a Politica de Privacidade da ANA supra referida
(que pode ser consultada no site www.ana.pt) e que tomou conhecimento que os dados pessoais incluídos neste
processo de R&S serão necessários para processar a sua candidatura a este processo de R&S.

