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FUNÇÕES E OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS

Desenvolvimento de projetos:
1. Desenvolvimento de projetos assistidos por computador (CAD) em 2 e 3 dimensões,  
das diferentes linhas de negócio desenvolvidas pela empresa.
2. Desenvolvimento de planos detalhados tanto para propostas/projetos de engenharia 
quanto para projetos executivos ou de fabrico.
3. Conhecimento, utilização/realização de cálculos básicos para propostas ou projetos  
executivos.
4. Será valorizada a capacidade de gerir por conta própria, uma pequena obra ou 
modificação, indo além do projeto em si, sem que seja necessário o auxílio de um PMG.
5. Facilidade de comunicação e ligação com o fabrico/construção do produto, podendo 
entrar em contacto com supervisores e trabalhadores da fábrica, ouvir os seus pontos de 
vista e produzir desenhos finais e instruções de fácil compreensão pelos operadores.
6. Caso seja responsável pela "Vista Expandida", garantir que os diversos trabalhos 
cheguem à FAB de forma diligente e correta.

Acompanhamento dos “procedimentos”:
7. Garantir que todos os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Desenho 
(DEL), ou aqueles estabelecidos pelos restantes Departamentos da Empresa que o 
afetem diretamente, sejam seguidos.

Cumprimento dos objetivos, associados ou não às especialidades:
8. Para além das tarefas do “dia-a-dia", todos os membros do Departamento DEL, por 
cada tarefa natural, receberão a atribuição relativa a um conjunto de metas ou objetivos, 
que deverão evoluir ao longo do período definido, partilhando-o com os colegas ou 
Departamentos indicados, e relatando os resultados obtidos. 

Propostas para melhorar a “produtividade”:
9. Será valorizada a apresentação de propostas que melhorem os sistemas de trabalho, ou 
de qualquer natureza, que levem a um aumento da produtividade geral do Departamento. 
As propostas serão feitas utilizando os mecanismos ou procedimentos estabelecidos para 
este fim pela Empresa.
10. Essas melhorias contínuas devem ser realizadas, na medida do possível, na área de 
especialidade ou responsabilidade que possa ter sido atribuída ao Colaborador pelo seu 
Chefe direto.

REQUISITOS PESSOAIS

Conhecimento e Experiência
• Aptidão para o desenho assistido por computador (CAD).
   • Conhecimentos de Revit.
   • Conhecimentos de AutoCAD.
• Boa organização, sendo metódico e preciso, prestando atenção aos detalhes.
• Ser um bom comunicador.
• Conhecimentos informáticos e de ofimática.
• Capacidade para trabalho em equipa.
• Atitude proativa e colaborativa.
• Será valorizado o conhecimento de inglês e/ou francês.

Formação Educativa
• Ciclo Superior de "Desenho Mecânico de Fabrico", "Projetos de Construção", "Design",   
   ou similar.

SOBRE NÓS

APTIDÃO. ATITUDE. RESULTADOS

Nascemos em 1968 como uma empresa especializada em ar industrial. Evoluímos e 
crescemos. Hoje desenvolvemos soluções de desenho, engenharia e instalação de 
projetos chave na mão para ambientes controlados e linhas de processo com foco nas 
indústrias Life-Science.

Os valores que gostamos de cultivar são a diversidade, o mérito, dar oportunidade ao 
talento e a conciliação entre o trabalho e a família. Na medida do possível, oferecemos 
horários flexíveis e teletrabalho. Os nossos colaboradores fazem parte de um progama de 
incentivos que possibilita terem participação no êxito económico dos projetos. 
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