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AVISO DE PUBLICITAÇÃO  

 

No seguimento da Proposta DAF nº 2/2021, o Conselho de Administração aprovou na 

reunião de 22 de fevereiro de 2021 diversos documentos estratégicos na área dos 

Recursos Humanos, nomeadamente o Acordo de Empresa e todos os documentos 

que o integram. 

 

Considerando que é política da APdSE, EIM, SA promover a contratação “interna” 

junto dos Municípios acionistas, com recurso a Acordos de Cedência de Interesse 

Publico. No entanto, os mesmos Municípios, não possuem nos seus quadros de 

pessoal, trabalhadores com as competências exigidas que possam abdicar, sob pena 

de penalizar a atividade e estrutura dos mesmos. 

 

Acrescenta-se ainda que, e após abordagem a vários trabalhadores dos Municípios, 

os mesmos não aceitaram o desafio de integrar um novo projeto. 

 

Assim, e considerando as razões de facto, anteriormente apresentadas, torna-se 

necessário a abertura dos presentes procedimentos concursais, no sentido de dotar 

a APdSE de recursos humanos necessários à prossecução do Contrato de Gestão 

Delegada, bem como todas as exigências legais, operacionais e de gestão de uma 

empresa deste ramo de negócio. 

 

Nos termos do Artigo 3º do Título V – Recrutamento de pessoal, do Acordo de 

Empresa, o recrutamento deverá ser efetuado, em primeira instância, internamente.  

 

Contudo, tendo em conta que na APdSE não há candidatos com perfil adequado para 

a função, a alternativa passará pelo recrutamento externo. 

 

Considerando o quadro de pessoal e organograma da APdSE e tendo em conta as 

necessidades evidenciadas e mais prementes apresentadas pelas diversas direções, 

O Conselho de Administração deliberou na reunião de 3 de setembro: 

 

- aprovar a abertura de procedimento concursal de recrutamento, nos termos do 

Código do Trabalho plasmado na Lei 7/2019 de 12 de fevereiro na sua atual redação 

e nos termos do nº 2 do art.º 38 dos Estatutos da APdSE, na modalidade de contrato 

de trabalho individual de trabalho por tempo indeterminado, para a ocupação de 7 

postos de trabalho a seguir discriminados: 
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1. Postos de Trabalho: 

1.1 Na Categoria de Técnico Superior, nas seguintes áreas de atividade: 

Ref.  A) 1 Lugar - Engenharia, para o serviço de Eficiência, pertencente à 

Direção de Eficiência e Clientes; 

Ref. B) 1 Lugar - Administração, para o serviço de Contratação Pública, 

pertencente à Direção de Administração e Finanças; 

Ref. C) 1 - Lugar – Engenharia, para o serviço de Qualidade da Água, 

pertencente à Direção de Engenharia e Exploração; 

Ref. D) 1 Lugar – Engenharia, para o serviço de Planeamento, pertencente 

à Direção de Planeamento e Projetos; 

 

  

1.2 Na Categoria de Administrativo e Técnico Profissional, nas seguintes áreas 

de atividade: 

Ref. E) 2 Lugares - Administrativo, para o serviço de Atendimento, 

pertencente à Direção de Eficiência e Clientes; 

Ref. F) 1 Lugar - Administrativo, para a Direção de Engenharia e 

Exploração; 

 

2. Requisitos Habilitacionais mínimos: 

Ref. A) Licenciatura na área da Engenharia Hidráulica, Engenharia Civil, ou 

Engenharia do Ambiente; 

Ref. B) Licenciatura na área da Gestão, Administração ou Economia; 

Ref. C) Licenciatura na área da Engenharia do Ambiente; 

Ref. D) Licenciatura na área da Engenharia Civil; 

Ref. E) 12º ano de escolaridade; 

Ref. F) 12º ano de escolaridade. 

 

 

3. Requisitos especiais: 

            Ref. A) Conhecimentos avançados em Sistemas de Informação Geográfica   
nas áreas de gestão de águas, formação/experiência em gestão e 
reabilitação de infraestruturas hidráulicas urbanas; 

Ref. B) Conhecimentos avançados em tramitação de processos de 

Contratação Pública, nomeadamente na plataforma Acingov; 

Ref. C) Conhecimentos avançados em processo, tratamento e licenciamento 

de águas e águas residuais domésticas e indústrias,   

Ref. D) Conhecimentos na elaboração de projetos no âmbito da engenharia 

civil, nomeadamente no que respeita a água e saneamento, fiscalização e 

acompanhamento de obras; 

Ref. E) Boa capacidade de comunicação, domínio de ferramentas 

informáticas aplicadas ao serviço, fluente em inglês e francês; 
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Ref. F) Boa capacidade de comunicação, domínio de ferramentas 

informáticas aplicadas ao serviço, secretariado e gestão administrativa 

associada ao setor da água e fluente inglês e francês; 

 

 

4. Perfil Funcional e de competências – Serão as constantes do anexo I. 

 

5. Composição do Júri: 

 

Ref A) Eficiência 

Presidente: Rui Pedro Silveira Pina, Diretor de Eficiência e Clientes da APdSE 

Vogais Efetivos: Fernando António Amaral Vicente, Técnico Superior da 

Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e António Manuel Monteiro Mendes, 

Técnico Superior da Câmara Municipal de Gouveia; 

Vogais Suplentes: Daniel Filipe Ramos Neto, Técnico Superior da Câmara 

Municipal de Seia e Sónia Alexandra da Conceição Geraldo Madeira, Técnico 

Superior na APdSE. 

 

Ref B) Administração 

Presidente: Luís Miguel dos Santos Mendes, Diretor de Administração e 

Finanças da APdSE; 

Vogais Efetivos: Paulo Jorge Mendes Álvaro, Dirigente de Unidade de 

Administração e Serviços Partilhados da C.M. Seia e Carla Alexandra Madeira 

de Oliveira Figueiredo, Técnica Superior da C.M. Oliveira do Hospital. 

Vogais Suplentes: Ricardo José Nunes Boto, Técnico Superior na 

Contratação Pública e Aprovisionamento – CMS e Regina Maria Mota 

Nogueira, Coordenadora Técnica da CM Gouveia; 

 

 

 

Ref. C) Qualidade da Água 

Presidente: Paulo Alexandre Saúde Mendonça - Diretor de Engenharia e 

Exploração da APdSE 
Vogais Efetivos Luís Miguel Dias de Oliveira, Chefe de Unidade da C.M. Seia 

e Ana Filipa Duarte de Sousa Coelho, Técnica Superior da Câmara Municipal 

de Oliveira do Hospital. 

Vogais Suplentes: Daniel Filipe Ramos Neto, Técnico Superior da Câmara 

Municipal de Seia e António Manuel Monteiro Mendes, Técnico Superior da 

Câmara Municipal de Gouveia; 
 

 

Ref D) Engenharia 

Presidente: Célia Maria Sequeira Tavares Paixão, Diretora de Planeamento e 

Projeto da APdSE 
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Vogais Efetivos: Luís Miguel Dias de Oliveira, Chefe de Unidade e Fernando 

António Amaral Vicente, Técnico Superior do Município de Oliveira do Hospital 

Vogais Suplentes: Sónia Alexandra da Conceição Geraldo Madeira, Técnico 

Superior na APdSE, Vítor António Rodrigues Matos do Souto, Técnico 

Superior da C.M. Gouveia. 
 

 

Ref E) Administrativo - Atendimento 

Presidente: Rui Pedro Silveira Pina, Diretor de Eficiência e Clientes da APdSE 

Vogais Efetivos: Maria Emília Gonçalves Miguel Morais, Coordenadora 

Técnica da Seção Administrativa da Unidade de Administração e Recursos 

Humanos da Câmara Municipal de Gouveia e Paula Margarida Vieira, Técnica 

Superior do Município de Oliveira do Hospital. 

Vogais Suplentes: Mariana Abrantes Cruz, Técnica Superior Qualidade de 

Serviço da APdSE, Alice Isabel Costa Oliveira, Administrativa na Direção de 

Administração e Finanças da APdSE. 

 

Ref F) Administrativo – Direção de Engenharia e Exploração  

Presidente: Paulo Alexandre Saúde Mendonça - Diretor de Engenharia e 

Exploração da APdSE 
Vogais Efetivos: Carla Alexandra Madeira de Oliveira Figueiredo, Técnica 

Superior da C.M. Oliveira do Hospital e Sandra Paula Correia Cardoso Matos, 

Chefe de Unidade da C.M. Seia.  

Vogais Suplentes: Vítor António Rodrigues Matos do Souto Técnico Superior 

da C.M. Gouveia e Sónia Alexandra da Conceição Geraldo Madeira, Técnico 

Superior na APdSE. 

 

 

 

6. Métodos de Seleção: 

6.1 Obrigatórios: 

a) Avaliação curricular que visa analisar a qualificação dos candidatos, 

ponderando os elementos de maior relevância para o posto de trabalho 

a ocupar; 

6.2 Complementares: 

b) Entrevista profissional de seleção que visa avaliar a experiência 

profissional e aspetos comportamentais, nomeadamente os 

relacionados com as competências definidas para a função; 

 

7. Remuneração: nos termos da tabela salarial da APdSE, correspondendo ao 

primeiro nível remuneratório da categoria. 

8. O prazo para apresentação de candidaturas é até ao dia 18 de outubro a partir 

da publicação em jornal nacional e na página www.apdse.pt. 

9. As candidaturas têm de ser apresentadas em formulário de candidatura 

próprio, que pode ser consultado na página www.apdse.pt e deverão ser 

http://www.apdse.pt/
http://www.apdse.pt/
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entregues preferencialmente por via eletrónica para geral@apdse.pt, ou por 

correio com oposição de carimbo de envio até ao dia 18 de outubro. 

10. Os dados recolhidos são exclusivamente usados para efeitos de analise da 

candidatura e estão protegidos no âmbito da política de privacidade que 

vigora na APdSE. 

11. As listas de resultados dos diversos métodos de seleção, bem como a 

audiência dos interessados podem ser consultadas na página www.apdse.pt. 

12. A notificação aos candidatos excluídos será efetuada obrigatoriamente por via 

eletrónica para o email que constar no formulário de candidatura. 

 

ANEXO I  

PERFIL FUNCIONAL Ref. A) Eficiência 

 

Designação da função - Técnico Superior, Eficiência 

1. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL 

Serviço: Eficiência - DEC 

Local: Área de influência da APdSE  

 

2. DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, avaliação e 

aplicação de métodos e processos de carácter técnico nomeadamente: 

Reduzir a parcela de água não faturada e as perdas físicas de água em função de 

critérios técnicos e económicos;  

Identificar e controlar as afluências indevidas aos coletores de águas residuais; 

proceder à identificação dos pontos de consumo para a instalação e/ou 

substituição de contadores com base em critérios técnico-económicos; 

Efetuar a modelação e análise do funcionamento hidráulico da rede de 

abastecimento de águas;  

Desenvolver e implementar processos de gestão patrimonial de infraestruturas; 

Desenvolver e implementar ferramentas e sistemas tecnológicos que visem 

aumentar os níveis de eficiência operacional dos sistemas de abastecimento de 

águas e drenagem de águas residuais tais como telegestão, programas de 

inspeções, criação de zonas de medição e controlo; 

Executar e acompanhar procedimentos concursais. 

 

 

mailto:geral@apdse.pt
http://www.apdse.pt/
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3. EXIGÊNCIA DA FUNÇÃO 

Habilitação: Engenharia Hidráulica, Engenharia Civil, ou Engenharia do 

Ambiente 

Formação: Em Sistemas de Gestão Geográfica, Modelação de redes 

Experiência Profissional: Com incidência sobre a execução de atividades 

inerentes ao posto de trabalho, sendo requisitos preferenciais conhecimento em redes 

de abastecimento/saneamento e gestão e reabilitação de infraestruturas hidráulicas 

urbanas 

 

4. PERFIL DE COMPETÊNCIAS   

Competência 1: Orientação para resultados; 

Competência 2: Planeamento, organização e método de trabalho; 

Competência 3: Adaptação e melhoria contínua; 

Competência 4: Análise da informação e sentido crítico; 

Competência 5: Conhecimentos Especializados e Experiência; 

Competência 6: Iniciativa 

Competência 7: Trabalho em equipa e cooperação; 

Competência 8: Inovação e Qualidade 

 

 

PERFIL FUNCIONAL Ref. B) Contratação 

 

Designação da função - Técnico Superior, Contratação 

1. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL 

Serviço: Contratação Pública - DAF 

Local: Área de influência da APdSE 

2. DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, avaliação e 

aplicação de métodos e processos de caráter técnico, nomeadamente: 

- Preparar os processos para lançamento de concursos de aquisição de bens e 

serviços, obras por ajuste direto, consulta prévia, concurso público e outros 

procedimentos concursais; 
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- Organizar os respetivos Programas de Concurso e Caderno de Encargos, 

sempre em colaboração com os outros Serviços; 

- Implementação de procedimentos de controlo, planeamento e recolha de 

informação de apoio à Gestão; 

- Assegurar a normalização de bens e serviços necessários ao desenvolvimento 

das atividades da empresa; 

- Gerir e manter atualizada a Plataforma das Compras Eletrónicas; 

- Conceber e implementar processos de inovação que potenciem a eficiência de 

processos organizacionais e a redução de custos. 

 

3. EXIGÊNCIA DA FUNÇÃO 

Habilitação: Licenciatura ou superior na área da Gestão, Administração ou 

Economia; 

Formação: Código da Contratação Pública, Gestão 

Experiência Profissional: Com incidência sobre a execução de atividades 

inerentes ao posto de trabalho, sendo requisitos preferenciais:  

Experiência profissional na área da contratação pública, quer na otica da 

entidade adjudicante ou de adjudicatário; 

Competência ao nível do controlo de Gestão; 

Experiência em utilização das ferramentas office de nível avançado. 

 

4. PERFIL DE COMPETÊNCIAS 

 

Competência 1: Realização e Orientação para Resultados; 

Competência 2: Planeamento, organização e método de trabalho; 

Competência 3: Conhecimentos Especializados e Experiência; 

Competência 4: Relacionamento Interpessoal; 

Competência 5: Negociação e Persuasão; 

Competência 6: Inovação e Qualidade; 

Competência 7: Trabalho de Equipa e Cooperação; 

Competência 8: Visão Estratégica. 
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PERFIL FUNCIONAL Ref. C) Qualidade  

 

Designação da função - Técnico Superior, Qualidade  

1. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL 

Serviço: Qualidade - DEE 

2. Local: Área de influência da APdSE 

3. DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, avaliação e 

aplicação de métodos e processos de caráter técnico, nomeadamente: 

- Desenvolver funções de estudo, investigação e implementação de medidas no 

domínio do controlo da qualidade das águas; 

- Desenvolver funções de âmbito do licenciamento, tratamento de dados e 

comunicação através das plataformas eletrónicas e especificas da ERSAR, 

ARH e SILIAMB; 

- Apoio na operação, manutenção, controlo e melhoria desempenho de postos 

de tratamento de água de abastecimento consumo humano e tratamento de 

águas residuais urbanas. 

- Implementação de planos de monitorização e controlo da qualidade das águas 

de abastecimento e águas residuais, nas infraestruturas, incluindo redes 

prediais, nomeadamente, PCQA – Plano de Controlo de Qualidade da Água, 

Plano de Autocontrolo de Águas Residuais Tratadas, outros Planos de 

monitorização ambiental, no âmbito das necessidades de autocontrolo e das 

obrigações legais e de acordo com as normas das Autoridades Reguladoras 

ou de Tutela; 

- Execução, acompanhamento e coordenação de amostragens de águas e 

determinações analíticas de campo. 

- Planificação e acompanhamento técnico de ações de limpeza, purga e higiene 

das infraestruturas. 

- Tratamento de reclamações referentes a qualidade do produto. 

- Tratamento de incumprimentos legais de produto não conforme. 

- Acompanhamento qualidade de águas residuais industriais afluentes ao 

sistema AR. 

- Acompanhamento de prestadores serviços externos, com impacte na 

qualidade produto. 

- Avaliação de risco em sistemas de AA e AR, nomeadamente de a execução e 
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acompanhamento de Plano de Segurança da Água; 

- Análise de registos de dados e elaboração relatórios de atividade. 

- Tratamento administrativo dos documentos técnicos resultantes das funções. 

 

3. EXIGÊNCIA DA FUNÇÃO 

- Habilitação: Licenciatura em Engenharia Química ou Ambiente (preferencial)  

- Formação: controlo de qualidade de água  

Experiência Profissional: Com incidência sobre a execução de atividades 
inerentes ao posto de trabalho, sendo requisitos preferenciais:  

Experiência profissional na área da qualidade da água  

Conhecimentos de exploração de redes de água 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador 

Carta de condução. 

 

4. PERFIL DE COMPETÊNCIAS 

 

Competência 1: Realização e Orientação para Resultados; 

Competência 2: Planeamento, organização e método de trabalho; 

Competência 3: Conhecimentos Especializados e Experiência; 

Competência 4: Relacionamento Interpessoal; 

Competência 5: Negociação e Persuasão; 

Competência 6: Inovação e Qualidade; 

Competência 7: Trabalho de Equipa e Cooperação; 

Competência 8: Visão Estratégica. 

 
 

 

PERFIL FUNCIONAL Ref. D) Planeamento 

 

Designação da função - Técnico Superior, Planeamento  

3. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL 

Serviço: Planeamento - DPP 
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Local: Área de influência da APdSE  

4. DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Elaborar estudos e projetos de conceção e dimensionamento das infraestruturas 

de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e assegurar todos os 

trabalhos de desenho; 

Experiência na utilização de programas de dimensionamento de infraestruturas e 

de projeto; 

Propor o lançamento de procedimentos para a contratação de estudos e projetos; 

Assegurar a articulação com entidades externas em processos de licenciamento 

de obras a efetuar pela APdSE;  

Coordenação, fiscalização de obras e empreitadas e assegurar a coordenação, 

em matéria de segurança e saúde no trabalho;  

Analisar e dar parecer sobre estudos prévios referentes a infraestruturas de água 

e saneamento, tal como a apreciação de projetos de loteamentos e de obras 

particulares; 

vistoria e fiscalização de redes prediais, e atuação de acordo com os regulamentos 

em vigor, no domínio das redes de abastecimento de água e drenagem de águas 

residuais; 

Assegurar o acompanhamento topográfico das obras de empreitada e de 

administração direta; 

 

3. EXIGÊNCIA DA FUNÇÃO 

Habilitação:  Engenharia Civil  

Formação: Projeto, Empreitadas, fiscalização  

Experiência Profissional: Com incidência sobre a execução de atividades 
inerentes ao posto de trabalho, sendo requisitos preferenciais conhecimento em 

fiscalização de obras, elaboração de projetos e contratação pública 

 

4. PERFIL DE COMPETÊNCIAS   

Competência 1: Orientação para resultados; 

Competência 2: Planeamento, organização e método de trabalho; 

Competência 3: Adaptação e melhoria contínua; 

Competência 4: Análise da informação e sentido crítico; 

Competência 5: Conhecimentos Especializados e Experiência; 
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Competência 6: Iniciativa 

Competência 7: Trabalho em equipa e cooperação; 

Competência 8: Inovação e Qualidade 

 
 

PERFIL FUNCIONAL Ref E) Administrativo 

Designação da função – Administrativo, Atendimento 

1. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL 

Serviço: Atendimento - DEC 

Local: Locais de atendimento da APdSE 

2. DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Atendimento, prestação de informações, orientação e encaminhamento ao 

público, agindo como facilitador da relação do cliente com a APdSE; 

Disponibilização, com rigor e objetividade, das informações que se revelem 

necessárias e adequadas às questões suscitadas; 

Utilização dos softwares de gestão implementados; 

Efetuar operações de Tesouraria; 

Realização das funções de acordo com as exigências, critérios, padrões e prazos 

preestabelecidos; 

Sendo requisitos referenciais experiência comprovada na área do atendimento e 

apoio administrativo. 

3. EXIGÊNCIA DA FUNÇÃO 

 IDADE: 18 anos de idade completos; 

Habilitação: 12º ano de escolaridade completo 

Formação a valorizar: Atendimento 

 Experiência Profissional: Com incidência na experiência profissional na área 

do atendimento presencial conhecimentos de compreensão oral e escrita de inglês e 

francês.  

4. PERFIL DE COMPETÊNCIAS 

 

Competência 1: Comunicação; 

Competência 2: Planeamento, organização e método de trabalho; 

Competência 3: Adaptação e melhoria contínua; 
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Competência 4: Análise da informação e sentido crítico; 

Competência 5: Conhecimentos Especializados e Experiência; 

Competência 6: Tolerância à Pressão e Contrariedades  

Competência 7: Trabalho em equipa e cooperação; 

Competência 8: Relacionamento Interpessoal 

 

PERFIL FUNCIONAL Ref. F)  

 

Designação da função - Administrativo - Engenharia e Operação  

1. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL 

Serviço: Engenharia e Operação - DEE 

Local: Área de influência da APdSE  

2. DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Atendimento, prestação de informações, orientação e encaminhamento dos 

pedidos, incidentes e situações ocorridas nas instalações e equipamentos afetos 

ao abastecimento da água, drenagem águas residuais e tratamento; 

Elaboração de informações de apoio á direção e análise e preparação de resposta 

a reclamações; 

Apoio na promoção da comunicação, coordenação e integração entre as 

diferentes áreas internas, através da análise conjunta dos problemas detetados. 

Executar os procedimentos técnico administrativos e de suporte gerindo as 

requisições e intervenções das ordens de serviço a realizar e realizados no 

terreno; 

Apoio no controlo de stocks de equipamentos e materiais, garantindo stocks 

mínimos, bem como a devida reposição a fim de garantir a regular continuidade 

do trabalho diário das equipas operacionais; 

Apoio na implementação de processos de gestão patrimonial de infraestruturas; 

Realização das funções de acordo com as exigências, critérios, padrões e prazos 

preestabelecidos; 

Analise de processos e contratos de fornecimento de energia;  

Apoio no desenvolvimento de ações de informação, comunicação e sensibilização 

ambiental de acordo com a estratégia  
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3. EXIGÊNCIA DA FUNÇÃO 

IDADE: 18 anos de idade completos; 

Habilitação: 12º ano de escolaridade completo 

Formação a valorizar: Administrativo, Processos e Projetos 

Experiência Profissional: Com incidência sobre a execução de atividades 

inerentes ao posto de trabalho, sendo requisitos preferenciais: de secretariado 

e gestão administrativa associada ao setor da água, conhecimentos 

elementares do setor de Águas, de plataformas da ERSAR, ARH e Siliamb e 

domínio em Microsoft Excel e Word; 

 

 

4. PERFIL DE COMPETÊNCIAS   

Competência 1: Orientação para resultados; 

Competência 2: Planeamento, organização e método de trabalho; 

Competência 3: Adaptação e melhoria contínua; 

Competência 4: Análise da informação e sentido crítico; 

Competência 5: Conhecimentos Especializados e Experiência; 

Competência 6: Iniciativa 

Competência 7: Trabalho em equipa e cooperação; 

Competência 8: Inovação e Qualidade 

 
 

 

Seia, 27 de setembro de 2021 

 


