
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE RECRUTAMENTO para a APIN para o 

POLO na LOUSÃ 
 

Jan. 2020 



Aviso de Recrutamento LSA [AXL01] 
 

Descrição da Empresa: 
 

A APIN-Empresa Intermunicipal do Ambiente do Pinhal Interior E.I.M., S.A, com 

sede na Zona Industrial de Penela, Lote 15, 3230-347 Penela, opera no sector do 

Ambiente, na gestão e operação dos serviços públicos de abastecimento de água, 

saneamento e gestão de resíduos urbanos de 11 Municípios: Alvaiázere, Ansião, 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Gois, Lousã, Pampilhosa da Serra, 

Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares. 
 

LOCAL: Polo e Centro Operacional de LOUSÃ (PO1) 
 

Função: Auxiliar de canalizador (m/f) 
 

Integra a Direção de Exploração e Manutenção e reporta ao Encarregado do 

Centro Operacional; 
 

Realiza trabalhos de caracter manual ou mecânico, como por exemplo: 

operação, manutenção e, ou reparação da rede de distribuição de água e na 

rede de drenagem, bem como nos pontos de tratamento de águas e nos 

equipamentos no sistema de abastecimento de água; limpeza regular e final 

do espaço abrangido pelos trabalhos. 
 

Perfil do Candidato: 

Robustez física e perfil psíquico indispensável para o exercício das funções; 

Respeitador da organização e cumpridor das tarefas que lhe são atribuídas e dos 

procedimentos e regras de higiene e segurança no trabalho; 
 

Comprometimento com o serviço; 
 

Valorizam-se candidatos com conhecimentos em trabalhos de canalização e,ou de 

construção civil. 
 

Oferta: Salário de acordo com as funções. 
 

Contacto: Recrutamento presencial. 
 

Os candidatos deverão apresentar-se no Centro Logístico Municipal da Lousã, 

no dia  28/01/2020 entre as 9 e as 12horas. 



Aviso de Recrutamento LSA [CNU01] 
 

Descrição da Empresa: 
 

A APIN-Empresa Intermunicipal do Ambiente do Pinhal Interior E.I.M., S.A, com 

sede na Zona Industrial de Penela, Lote 15, 3230-347 Penela, opera no sector do 

Ambiente, na gestão e operação dos serviços públicos de abastecimento de água, 

saneamento e gestão de resíduos urbanos de 11 Municípios: Alvaiázere, Ansião, 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Gois, Lousã, Pampilhosa da Serra, 

Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares. 
 

LOCAL: Polo e Centro Operacional de LOUSÃ (PO1) 
 

Função: Cantoneiro (m/f) 
 

Integra a Direção de Exploração e Manutenção e reporta ao Encarregado de 

Resíduos Urbanos; 
 

Realiza trabalhos de caracter manual ou mecânico; 
 

Procede à lavagem dos equipamentos (incluindo contentores e camiões); 

Assegura limpeza regular e final do espaço abrangido pelos trabalhos. 

Perfil do Candidato: 

Robustez física e perfil psíquico indispensável para o exercício das funções; 

Respeitador da organização e cumpridor das tarefas que lhe são atribuídas e dos 

procedimentos e regras de higiene e segurança no trabalho; 

Comprometimento com o serviço. 

Oferta: Salário de acordo com as funções. 
 

Contacto: Recrutamento presencial. 
 

Os candidatos deverão apresentar-se no Centro Logístico Municipal da Lousã, 

no dia  28/01/2020 entre as 9 e as 12horas. 



Aviso de Recrutamento LSA [CNZ01] 
 

Descrição da Empresa: 
 

A APIN-Empresa Intermunicipal do Ambiente do Pinhal Interior E.I.M., S.A, com 

sede na Zona Industrial de Penela, Lote 15, 3230-347 Penela, opera no sector do 

Ambiente, na gestão e operação dos serviços públicos de abastecimento de água, 

saneamento e gestão de resíduos urbanos de 11 Municípios: Alvaiázere, Ansião, 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Gois, Lousã, Pampilhosa da Serra, 

Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares. 
 

LOCAL: Polo e Centro Operacional de LOUSÃ (PO1) 
 

Função: Canalizador (m/f) 
 

Integra a Direção de Exploração e Manutenção e reporta ao Encarregado do 

Centro Operacional; 
 

Executa todas as tarefas relacionadas com os serviços e que envolvam 

trabalhos de canalização; 
 

Garante que as canalizações dos sistemas de abastecimento de água e de 

drenagem cumprem o estabelecido no projeto assim como toda a legislação, 

códigos e regulamentos; 
 

Efetua obras de ampliação e reparação de redes e ramais de água, e efetua 

ligações e cortes de ramais e contentores. 
 

Perfil do Candidato: 
 

Curso especializado em canalização ou experiência correspondente; 

Profissional dinâmico, com elevado espírito de equipa, e orientado para o serviço; 

Robustez física e perfil psíquico indispensável para o exercício das funções; 

Respeitador da organização e cumpridor das tarefas que lhe são atribuídas e dos 

procedimentos e regras de higiene e segurança no trabalho; 
 

Valorizam-se candidatos com carta de condução categoria B Ligeiros, capazes de 

planear e organizar atividades; 
 

Mínimo 6 meses de experiência. 
 

Oferta: Salário de acordo com as funções. 
 

Contacto: Recrutamento presencial. 
 

Os candidatos deverão apresentar-se no Centro Logístico Municipal da Lousã, 

no dia  28/01/2020 entre as 9 e as 12horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aviso de Recrutamento LSA [ETL01] 
 

Descrição da Empresa: 
 

A APIN-Empresa Intermunicipal do Ambiente do Pinhal Interior E.I.M., S.A, com 

sede na Zona Industrial de Penela, Lote 15, 3230-347 Penela, opera no sector do 

Ambiente, na gestão e operação dos serviços públicos de abastecimento de água, 

saneamento e gestão de resíduos urbanos de 11 Municípios: Alvaiázere, Ansião, 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Gois, Lousã, Pampilhosa da Serra, 

Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares. 
 

LOCAL: Polo e Centro Operacional de LOUSÃ (PO1) 
 

Função: Eletricista (m/f) 
 

Integra a Direção de Exploração e Manutenção e reporta ao Responsável da 

Manutenção; 
 

Executa todas as tarefas relacionadas com os serviços e que envolvam 

trabalhos de eletricidade, nomeadamente tarefas de reparações técnicas 

elétricas e eletrónicas em conformidade com as normas e boas práticas; 
 

Executa trabalhos específicos em equipamentos elétricos e controlos de baixa 

e média tensão, dando cumprimento ao estabelecido no projeto e na 

legislação, códigos e regulamentos aplicáveis. 
 

Perfil do Candidato: 
 

Certificado de curso técnico de eletricista ou equivalente; 

Profissional dinâmico, com elevado espírito de equipa, e orientado para o serviço; 

Robustez física e perfil psíquico indispensável para o exercício das funções; 

Respeitador da organização e cumpridor das tarefas que lhe são atribuídas e dos 

procedimentos e regras de higiene e segurança no trabalho; 
 

Valorizam-se candidatos com carta de condução categoria B Ligeiros, capazes de 

planear e organizar atividades e com alguns conhecimentos em equipamentos como 

bombas, electroválvulas, etc; 
 

Mínimo de 3 anos de experiência. 
 

Oferta: Salário de acordo com as funções. 
 

Contacto: Recrutamento presencial. 
 

Os candidatos deverão apresentar-se no Centro Logístico Municipal da Lousã, 

no dia  28/01/2020 entre as 9 e as 12horas. 



Aviso de Recrutamento LSA [OPA01] 
 

Descrição da Empresa: 
 

A APIN-Empresa Intermunicipal do Ambiente do Pinhal Interior E.I.M., S.A, com 

sede na Zona Industrial de Penela, Lote 15, 3230-347 Penela, opera no sector do 

Ambiente, na gestão e operação dos serviços públicos de abastecimento de água, 

saneamento e gestão de resíduos urbanos de 11 Municípios: Alvaiázere, Ansião, 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Gois, Lousã, Pampilhosa da Serra, 

Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares. 
 

LOCAL: Polo e Centro Operacional de LOUSÃ (PO1) 
 

Função: Operador de Produção de Água (m/f) 
 

Integra a Direção de Exploração e Manutenção e reporta ao Encarregado do 

Centro Operacional; 
 

Executa trabalho especializado na operação e manutenção das infraestruturas 

e equipamentos de produção de água, como sejam: captações, estações de 

tratamento, reservatórios, estações elevatórias, entre outros; 
 

Realiza trabalhos de colheita de amostras de água e de água residual para o 

controlo de qualidade na produção ou descargas; 
 

Executa leituras e registos e medições de acordo com rotina definida e atua 

em conformidade, reportando ao superior. 
 

Perfil do Candidato: 
 

Experiência como canalizador ou operador de produção de água ou operador 

industrial; 
 

Profissional dinâmico, com elevado espírito de equipa, e orientado para o serviço; 

Robustez física e perfil psíquico indispensável para o exercício das funções; 

Respeitador da organização e cumpridor das tarefas que lhe são atribuídas e dos 

procedimentos e regras de higiene e segurança no trabalho; 
 

Valorizam-se candidatos com carta de condução categoria B Ligeiros, capazes de 

planear e organizar atividades e com conhecimentos em qualidade da água, 

amostragem, equipamentos associados ao tratamento e registo, bombas, válvulas, 

etc; 
 

Oferta: Salário de acordo com as funções. 
 

Contacto: Recrutamento presencial. 
 

Os candidatos deverão apresentar-se no Centro Logístico Municipal da Lousã, 

no dia  28/01/2020 entre as 9 e as 12horas. 



Aviso de Recrutamento LSA [OVE01] 
 

Descrição da Empresa: 
 

A APIN-Empresa Intermunicipal do Ambiente do Pinhal Interior E.I.M., S.A, com 

sede na Zona Industrial de Penela, Lote 15, 3230-347 Penela, opera no sector do 

Ambiente, na gestão e operação dos serviços públicos de abastecimento de água, 

saneamento e gestão de resíduos urbanos de 11 Municípios: Alvaiázere, Ansião, 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Gois, Lousã, Pampilhosa da Serra, 

Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares. 
 

LOCAL: Polo e Centro Operacional de LOUSÃ (PO1) 
 

Função: Operador de Viaturas Especializado (m/f) 
 

Integra a Direção de Exploração e Manutenção e reporta ao Encarregado da 

área a que está afeto (Água e Saneamento, Resíduos ou Manutenção); 
 

Assegura o transporte seguro dos veículos operacionais: viaturas de recolha do 

lixo; viaturas de limpa fossas; viaturas especiais de trabalho e transporte de 

pessoal, material de obra, ferramentas e equipamentos da empresa; 
 

Assegura o bom funcionamento dos veículos de transporte; 
 

Realiza condução segura e defensiva e assegura que a manutenção regular e 

adequada é efetuada. 
 

Perfil do Candidato: 
 

Experiência como condutor, manobrador ou motorista de viaturas pesadas ou 

máquinas especiais; 
 

Preferência para candidatos com carta de condução categoria C Pesados e,ou 

carta de manobrador de máquinas; 
 

Profissional dinâmico, com elevado espírito de equipa, e orientado para o serviço; 

Robustez física e perfil psíquico indispensável para o exercício das funções; 

Respeitador da organização e cumpridor das tarefas que lhe são atribuídas e dos 

procedimentos e regras de higiene e segurança no trabalho; 
 

Valorizam-se candidatos capazes de planear e organizar atividades e capazes de 

inspecionar a mecânica e detetar as falhas do veículo ou máquina, antecipando 

necessidades de manutenção específica; 
 

Mínimo 3 anos de experiência de condução e manobra de veículos ou máquinas 

especiais pesadas e em funções similares. 
 

Oferta: Salário de acordo com as funções. 
 

Contacto: Recrutamento presencial. 
 

Os candidatos deverão apresentar-se no Centro Logístico Municipal da Lousã, 

no dia  28/01/2020 entre as 9 e as 12horas. 



Aviso de Recrutamento LSA [PDR01] 
 

Descrição da Empresa: 
 

A APIN-Empresa Intermunicipal do Ambiente do Pinhal Interior E.I.M., S.A, com 

sede na Zona Industrial de Penela, Lote 15, 3230-347 Penela, opera no sector do 

Ambiente, na gestão e operação dos serviços públicos de abastecimento de água, 

saneamento e gestão de resíduos urbanos de 11 Municípios: Alvaiázere, Ansião, 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Gois, Lousã, Pampilhosa da Serra, 

Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares. 
 

LOCAL: Polo e Centro Operacional de LOUSÃ (PO1) 
 

Função: Pedreiro (m/f) 
 

Integra a Direção de Exploração e Manutenção e reporta ao Encarregado da 

área a que está afeto (Água e Saneamento, Resíduos ou Manutenção); 
 

Executa trabalhos de reparação das infraestruturas do serviço de 

abastecimento de água, saneamento de águas residuais ou de recolha de 

resíduos urbanos, de acordo com as especificações técnicas. 
 

Perfil do Candidato: 
 

Experiência em trabalhos de construção civil e reabilitação; 

Robustez física e perfil psíquico indispensável para o exercício das funções; 

Respeitador da organização e cumpridor das tarefas que lhe são atribuídas e dos 

procedimentos e regras de higiene e segurança no trabalho; 
 

Comprometimento com o serviço e com espírito de equipa; 
 

Valorizam-se candidatos com conhecimentos em trabalhos de canalização. 

Mínimo 3 anos de experiência. 

Oferta: Salário de acordo com as funções. 
 

Contacto: Recrutamento presencial. 
 

Os candidatos deverão apresentar-se no Centro Logístico Municipal da Lousã, 

no dia  28/01/2020 entre as 9 e as 12horas. 



Aviso de Recrutamento LSA [SRL01] 
 

Descrição da Empresa: 
 

A APIN-Empresa Intermunicipal do Ambiente do Pinhal Interior E.I.M., S.A, com 

sede na Zona Industrial de Penela, Lote 15, 3230-347 Penela, opera no sector do 

Ambiente, na gestão e operação dos serviços públicos de abastecimento de água, 

saneamento e gestão de resíduos urbanos de 11 Municípios: Alvaiázere, Ansião, 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Gois, Lousã, Pampilhosa da Serra, 

Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares. 
 

LOCAL: Polo e Centro Operacional de LOUSÃ (PO1) 
 

Função: Serralheiro (m/f) 
 

Integra a Direção de Exploração e Manutenção e reporta ao Responsável da 

Manutenção; 
 

Executa todos os trabalhos de serralharia, incluindo executar, montar e reparar 

estruturas metálicas, caixilharia e outros elementos metálicos ou de madeira de 

acordo com as especificações técnicas; 
 

Realiza a revisão geral dos equipamentos inerentes à sua atividade. 
 

Perfil do Candidato: 
 

Preferência para candidatos com Certificado de curso técnico de serralheiro; 

Robustez física e perfil psíquico indispensável para o exercício das funções; 

Respeitador da organização e cumpridor das tarefas que lhe são atribuídas e dos 

procedimentos e regras de higiene e segurança no trabalho; 
 

Comprometimento com o serviço e com espírito de equipa,; 
 

Valorizam-se  candidatos  capazes  de  planear  e  organizar  atividades  e  com 

conhecimentos em trabalhos de canalização. 
 

Mínimo de 3 anos de experiência. 
 

Oferta: Salário de acordo com as funções. 
 

Contacto: Recrutamento presencial. 
 

Os candidatos deverão apresentar-se no Centro Logístico Municipal da Lousã, 

no dia  28/01/2020 entre as 9 e as 12horas. 



Aviso de Recrutamento LSA [SLD01] 
 

Descrição da Empresa: 
 

A APIN-Empresa Intermunicipal do Ambiente do Pinhal Interior E.I.M., S.A, com 

sede na Zona Industrial de Penela, Lote 15, 3230-347 Penela, opera no sector do 

Ambiente, na gestão e operação dos serviços públicos de abastecimento de água, 

saneamento e gestão de resíduos urbanos de 11 Municípios: Alvaiázere, Ansião, 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Gois, Lousã, Pampilhosa da Serra, 

Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares. 
 

LOCAL: Polo e Centro Operacional de LOUSÃ (PO1) 
 

Função: Soldador (m/f) 
 

Integra a Direção de Exploração e Manutenção e reporta ao Responsável da 

Manutenção; 
 

Executa trabalhos de soldadura de conjuntos, estruturas e tubagens metálicas, 

utilizando as técnicas, equipamentos, ferramentas e materiais adequados e as 

especificações técnicas; 
 

Efetua a conservação dos equipamentos e das ferramentas utilizadas. 
 

Perfil do Candidato: 
 

Preferência para candidatos com Certificado de curso técnico de soldador; 

Robustez física e perfil psíquico indispensável para o exercício das funções; 

Respeitador da organização e cumpridor das tarefas que lhe são atribuídas e dos 

procedimentos e regras de higiene e segurança no trabalho; 
 

Comprometimento com o serviço e com espírito de equipa; 
 

Valorizam-se  candidatos  capazes  de  planear  e  organizar  atividades  e  com 

conhecimentos em trabalhos de canalização. 
 

Mínimo de 3 anos de experiência na área. 

Oferta: Salário de acordo com as funções. 

Contacto: Recrutamento presencial. 

Os candidatos deverão apresentar-se no Centro Logístico Municipal da Lousã, 

no dia  28/01/2020 entre as 9 e as 12horas. 

 


