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A Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., pretende recrutar 

Técnico Superior para a Área de Engenharia (Ref.ª 01/2022) 

(M/F) 

 

A - Exposição de motivos 

A Resíduos do Nordeste, EIM, S.A. tem atualmente vago no seu quadro de pessoal um 

lugar de Técnico Superior para a área de Engenharia. 

Assim sendo, torna-se absolutamente necessário preencher essa vaga de forma a 

garantir uma adequada capacitação técnica da empresa de forma a poder corresponder 

às exigências decorrentes dessa atividade, pretendendo-se a contratação de um Técnico 

Superior para a área de Engenharia (Ambiente, Civil, Mecânica, Eletrotécnica ou outras 

que sejam consideradas adequadas), através de abertura de um procedimento de 

concurso para pessoal, sem relação jurídica de emprego público, nos termos da 

legislação aplicável ao contrato individual de trabalho, ao setor público empresarial, 

empresarial local e conforme o artigo 36.º dos estatutos da empresa. 

B – Termos do concurso 

1. Funções a desempenhar 

a) Acompanhar as atividades de gestão do sistema de resíduos urbanos; 

b) Acompanhar as atividades de conceção, construção e exploração de unidades 

integrantes do sistema de resíduos urbanos recolha, transporte, tratamento, 

valorização, tratamento e rejeição dos respetivos efluentes;  

c) Acompanhar a prestação de serviços de gestão, fiscalização e assessoria técnica 

e administrativa, incluindo a construção, extensão, reparação, renovação, 

manutenção e melhoria das obras e equipamentos necessários para o 

desenvolvimento de tais atividades;  

d) Analisar e tratar os dados recolhidos pela empresa; 

e) Colaborar na elaboração de candidaturas a fundos comunitários;   

f) Colaborar na monitorização técnica e contratual dos serviços;   

g) Analisar e participar no desenvolvimento de regulamentos técnicos;    
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h) Participar na realização de auditorias internas e externas;  

i) Participar no desenvolvimento de estudos e projetos do setor;  

j) Emitir pareceres/informações diversos relacionados com a atividade. 

 

2. Requisitos gerais e especiais de admissão 

2.1. Requisitos obrigatórios: 

2.1.1. Licenciatura no ramo da Engenharia (Ambiente, Civil, Mecânica, 

Eletrotécnica ou outras que sejam consideradas adequadas); 

2.1.2. Inscrição válida na Ordem dos Engenheiros.  

2.2. Requisitos preferenciais: 

a) Experiência no processo de gestão de serviços de resíduos urbanos há mais de 5 

(cinco) anos; 

b) Experiência na elaboração de projetos e acompanhamento de obras e 

exploração de sistemas de resíduos; 

c) Experiência no tratamento de dados georreferenciados de resíduos;  

d) Experiência no acompanhamento de projetos financiados por fundos 

comunitários, nomeadamente o POSEUR - Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos; 

e) Formação em Sistemas de Informação Geográfica;  

f) Formação na área do setor dos resíduos;  

g) Conhecimentos de: 

i. Legislação setorial e das competências da Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e outras entidades; 

ii. Legislação específica de ambiente; 

iii. Implementação e avaliação da eficácia de Sistemas de Gestão Integrada: 

Qualidade, Ambiente e Segurança; 

iv. Educação e sensibilização ambiental; 

v. Gestão de resíduos urbanos e fluxos específicos; 

vi. Licenciamento ambiental;  
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vii. Poluição da água, do ar, do solo e do ruído; 

viii. Análise e gestão dos sistemas urbanos; 

ix. Elaboração de planos e relatórios ambientais; 

x. Processos de prevenção, valorização e eliminação de resíduos; 

xi. Análise estatística. 

2.3. Requisitos gerais: 

a) Capacidade de comunicação, relacionamento interpessoal, cooperação e 

espírito de equipa;  

b) Capacidade de trabalhar por objetivos e sob pressão;  

c) Dinamismo e proatividade;  

d) Conhecimentos de informática, na ótica do utilizador, e bons conhecimentos de 

ferramentas Microsoft e de Sistemas de Informação Geográfica;  

e) Conhecimento das normas de Higiene e Segurança no trabalho: respeito pelas 

regras, prevenção e cumprimento dos procedimentos; 

f) Carta de condução de veículos ligeiros; 

g) Disponibilidade para deslocações;  

h) Bons conhecimentos de inglês. 

 

3. Duração, horário e local de trabalho:  

Período de 40 (quarenta) horas semanais, em regime de exclusividade, sujeito ao 

cumprimento de horário diário, nos termos da legislação aplicável e dos regulamentos 

internos aplicáveis. 

Local de trabalho na sede da Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., sita na Rua Fundação 

Calouste Gulbenkian, 5370-340 Mirandela e na área geográfica de atuação da Resíduos 

do Nordeste.  

 

4. Oferece-se: 

a) Contrato individual de trabalho, nos termos da legislação aplicável e do disposto 

no artigo 37.º dos estatutos da empresa;  
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b) Integração numa entidade de referência no setor do ambiente;  

c) Remuneração competitiva, definida nos termos do regulamento de carreiras e 

remunerações da empresa e em função da experiência e do perfil de 

competências demonstrados;  

d) Oportunidade de progressão na carreira nos termos dos Regulamentos internos 

em vigor. 

 

5. Método de seleção dos candidatos: 

a) Avaliação curricular – tendo por base a análise das habilitações académicas, 

formação e experiência profissionais, constantes do curriculum vitae, sendo 

obrigatória a inscrição válida na Ordem dos Engenheiros;  

b) Entrevista profissional de seleção. 

 

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e da entrevista de 

profissional de seleção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respetiva 

fórmula classificativa, constarão de ata de reunião do Júri constituído por: Paulo José 

Gomes Monteiro Praça, que preside; Luís Miguel Gonçalves Teixeira e Ana Cláudia 

Ribeiro Afonso.  

 

6. Formalização de candidaturas:  

Os interessados deverão entregar, até ao próximo dia 30 de novembro de 2022, os 

seguintes documentos:  

a) Uma carta de apresentação e motivação; 

b) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado;  

c) Cópia do documento comprovativo das habilitações literárias; 

d) Cópias dos certificados comprovativos de frequência de ações de formação; 

e) Cópias das declarações comprovativas da experiência profissional; 

f) Documento comprovativo de inscrição válida na Ordem dos Engenheiros; 

g) Dados do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão; 
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h) Fotocópia da Carta de Condução; 

i) Registo Criminal (este documento poderá ser entregue aquando da entrevista). 

 

Os documentos poderão ser entregues pessoalmente, através do endereço eletrónico: 

geral@residuosdonordeste.pt ou por correio registado, com aviso de receção, contendo 

menção explícita ao presente anúncio e respetiva referência, para o seguinte endereço: 

Rua Fundação Calouste Gulbenkian, 5370-340 MIRANDELA.  

 

O presente procedimento foi aprovado por deliberação do Conselho de Administração 

de 19 de outubro de 2022. 

 

Resíduos do Nordeste, 8 de novembro de 2022. 

 

O Diretor Geral 

 

Paulo Praça 

 

mailto:geral@residuosdonordeste.pt

