Ref.ª 14/DASC/2022
Especialista - Ambiente
Direção do Aeroporto Francisco Sá Carneiro - Porto
(M/F)
A Direção do Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto) pretende recrutar (interna ou externamente) um(a)
trabalhador(a) para a área de Ambiente, que terá como principais atividades:


Acompanhamento ambiental de empreitadas e pequena obras;



Visitas de verificação ambiental a entidades terceiras a operar no Aeroporto;



Análise e parecer de projetos no que respeita à componente ambiental;



Elaboração de relatórios;



Assegurar a conformidade com os requisitos legais aplicáveis em matéria de ambiente;



Manter o acompanhamento e controlo operacional dos vários descritores e sistemas de gestão
ambiental do Aeroporto (ETAR, Água, Águas Residuais, Ar, Ruído, Resíduos, entre outros);



Assegurar o cumprimento dos diversos compromissos assumidos pela empresa em matéria de
ambiente.

Requisitos da função:


Mestrado integrado (pós-Bolonha) ou Licenciatura pré-Bolonha em Engenharia do Ambiente ou
área equivalente;



Experiência profissional mínima de 2 anos em funções na área da gestão ambiental e controlo
operacional ambiental, com particular incidência em visitas de acompanhamento no terreno;



Experiência

em

acompanhamento

e

controlo

operacional

de

ETARs

domésticas,

preferencialmente;


Experiência e conhecimentos nos diversos descritores ambientais, nomeadamente ruído,
resíduos, ar, água e águas residuais;



Bons conhecimentos da legislação e regulamentação ambiental;



Conhecimentos e experiência na implementação dos requisitos da Norma ISO 14001 (Sistemas
de Gestão Ambiental);



Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador;



Bons conhecimentos da língua inglesa (oral e escrita);



Carta de Condução.

Perfil comportamental privilegiado:


Autonomia;



Sentido de responsabilidade;



Inovação, mudança e adaptação;



Planeamento e organização;



Bom relacionamento pessoal e espírito de equipa;



Pensamento crítico;



Orientação para a Excelência.

Outras informações:
Local de trabalho: Aeroporto Francisco Sá Carneiro
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 04/07/2022,
para o e-mail recrutamento.ana@ana.pt, com a indicação da referência do anúncio e envio de CV
atualizado.

