Perfil do/a Técnico/a de Manutenção de Equipamentos - com
conhecimentos avançados em eletricidade (M/F)
Responsabilidades:
Reportando ao Diretor de Edifícios e Manutenção, do Teatro Nacional São João (TNSJ), o/a
Técnico/a Manutenção de Equipamentos, do TNSJ tem como principais funções:
a) Efetuar a manutenção de toda a rede elétrica, em todos os espaços do TNSJ;
b) Assegurar a gestão do Chiller e UTAS, nomeadamente controlar a climatização dos
edifícios do TNSJ;
c) Apoiar na instalação de iluminação em todos os espaços do TNSJ;
d) Assegurar a manutenção e a reparação do mobiliário e equipamentos de todos os
espaços do TNSJ;
e) Assegurar a manutenção dos equipamentos do Bar, nomeadamente de máquina de
gelo, máquina de café, máquina de lavar louça, balcões refrigerados e máquinas da
lavandaria;
f) Acompanhar a manutenção externa de carreteis e extintores e efetuar a verificação
por prevenção;
g) Assegurar a limpeza das bombas de água e esgotos, sempre que necessário, nos
edifícios do TNSJ;
h) Colaborar com o Diretor de Edifícios e Manutenção, na gestão de resíduos,
nomeadamente, assegurar o controlo do levantamento efetuado pelas empresas
subcontratadas;
i) Acompanhar o controlo de stock de consumíveis e de outros matérias do
Departamento de Edifícios e Manutenção;
j) Contribuir para a implementação do Plano de Manutenção dos Edifícios executando
as ações previstas no mesmo;
k) Assegurar o registo de manutenções efetuadas, nos vários equipamentos do TNSJ;
l) Acompanhar a exibição de espetáculos ou eventos;
m) Apoiar o Departamento de Palco e Departamento de Sistemas de Informação, na
instalação de cabos de rede elétrica;

Competências para a Função:
•

Conhecimentos avançados em eletricidade

•

Conhecimento e experiência em manutenção de equipamentos;

•

Conhecimentos de carpintaria, serralharia e pichelaria;

•

Sentido de Responsabilidade e Organização

•

Bom relacionamento interpessoal;

Habilitações Literárias:
•

Formação em Manutenção (fator preferencial) / Ensino obrigatório

Experiência Profissional:
•

Experiência na área da Manutenção de Equipamentos, como Técnico/a de
Manutenção

Tipo de contrato:
•

Prazo: 6 Meses

•

Horário: Trabalho a tempo completo (40 horas semanais e 8 diárias) em regime de
adaptabilidade

Local
As funções serão desempenhadas nas instalações Teatro Nacional São João (Teatro São João,
Mosteiro de São Bento da Vitória e Teatro Carlos Alberto) ou em qualquer espaço em que o
TNSJ esteja a desenvolver a sua atividade ou a promover qualquer iniciativa.
Seleção dos Candidatos:
A seleção será feita com base na análise do Curriculum Vitae, podendo ser complementada
com entrevista pessoal. A referida análise curricular, tem carácter eliminatório.
Prazo de Candidatura:
A candidatura é obrigatoriamente constituída, sob pena de exclusão, pelo envio do
Curriculum Vitae atualizado, até às 23h59 do dia 30 de outubro de 2022.
Contacto: Envie-nos a sua candidatura para o endereço eletrónico: recrutamento@tnsj.pt

