Ref.ª 01/DAFR/2022
Técnico – Manutenção Mecânica
Direção do Aeroporto de Faro
(M/F)
A Direção do Aeroporto de Faro pretende recrutar (interna ou externamente) um(a) trabalhador(a) para
o Serviço de Manutenção – área de Manutenção Mecânica, que terá como principais atividades:


Executar serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva em todos os equipamentos e
respetivos acessórios;



Realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, efetuando inspeções,
afinações, ajustes e lubrificações, detetando possíveis problemas, de forma a evitar paragens de
funcionamento e propiciar condições seguras de funcionamento;



Montar equipamentos e demais componentes, guiando-se por desenhos ou especificações;



Verificar os resultados dos trabalhos executados, testando os equipamentos, máquinas, para se
certificar do funcionamento dos mesmos, dentro das condições exigidas;



Executar o encaminhamento de materiais e resíduos provenientes da execução dos serviços
adequadamente conforme normas internas definidas;



Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos próprios aquando da
execução dos serviços;



Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza de ferramentas, máquinas,
equipamentos e materiais utilizados durante a prestação do serviço, bem como dos locais,
inclusive aqueles onde forem realizados os serviços;



Efetuar as inspeções de rotina para diagnosticar o estado de conservação e funcionamento dos
equipamentos;



Confecionar conjuntos mecânicos, máquinas ou equipamentos, seguindo desenho, de acordo
com as necessidades;



Acompanhar os testes, verificando o adequado funcionamento das máquinas/equipamentos;



Desenvolver/confecionar, manual ou mecanicamente, peças e máquinas, conforme solicitado;



Analisar documentação técnica de equipamentos e respetiva conformidade legal;



Apresentar soluções que visem a melhoria contínua do serviço quer em questões de custos,
segurança, disponibilidade técnica e registo;



Registar os trabalhos efetuados no sistema de gestão de manutenção (SGM) da ANA.

Requisitos da função:


Ensino secundário completo ou curso técnico-profissional na área de mecânica;



Experiência na área de Manutenção Mecânica, entre 1 a 2 anos (sendo que um ano poderá ter
sido um estágio profissional);



Conhecimentos de informática na ótica do utilizador e específicos em viaturas;



Conhecimentos da língua inglesa;



Carta de Condução de veículos ligeiros.

Requisitos preferenciais:


Experiência em manutenção em viaturas de aeroportos (combate a incêndios em aeronaves
designadamente Oshkosh, E-One e Rosenbauer e outras viaturas operacionais);



Conhecimentos de Grupos Geradores

Perfil comportamental privilegiado:


Gestão de Prioridades;



Capacidade de trabalhar em equipa;



Dinamismo, capacidade de iniciativa, polivalência e autonomia;



Resolução de Problemas;



Sentido de responsabilidade e ética profissional;



Orientação para a Excelência.

Outras informações:
Local de trabalho: Aeroporto de Faro
Os(As) candidatos(as) pré-selecionados(as) serão submetidos(as) às provas consideradas necessárias,
após análise das respetivas candidaturas. A formalização das candidaturas deve ser feita até 02/02/2022,
para o e-mail recrutamento.ana@ana.pt, com a indicação da referência do anúncio e envio de CV
atualizado.

