A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) pretende recrutar para o
Departamento da Qualidade da Água
Trabalhadores para a Carreira Técnica Especialista para o Departamento da Qualidade da Água
(Ref.ª 01-DQA/2016)
(m/f)
Funções a desempenhar:


Realização de ações de fiscalização à aplicação do regime legal do controlo da qualidade da
água para consumo humano, com deslocações a nível nacional.



Realização de tarefas que exigem conhecimentos aprofundados da legislação da qualidade
da água, em geral, e da qualidade da água destinada ao consumo humano, em particular, e
de gestão e avaliação do risco em sistemas de abastecimento de água.



Apreciação e monitorização da implementação dos programas de controlo da qualidade da
água para consumo humano.



Apoio técnico à atividade das entidades gestoras dos sistemas de abastecimento de água nas
vertentes do tratamento e controlo da qualidade da água.



Representação institucional do órgão ou serviço, em conferências nacionais e internacionais,
tomando opções de índole técnico enquadradas por diretivas ou orientações superiores.



Monitorização de contratos e acompanhamento das atividades reguladas.



Desenvolvimento de estudos e projetos sobre o sector com vista à elaboração de guias
técnicos, recomendações e outros instrumentos de apoio às entidades gestoras e agentes do
sector.



Monitorização das estratégias nacionais e elaboração de propostas de nova legislação e
regulamentação, no âmbito da regulação estrutural do sector.



Tratamento estatístico de dados da qualidade da água para consumo humano e elaboração
de relatórios.



Tratamento de reclamações sobre a qualidade da água.



Emissão de pareceres técnicos sobre a qualidade da água para consumo humano.

Requisitos obrigatórios:


Mestrado pós-Bolonha com média final não inferior a 15 valores ou licenciatura pré-Bolonha,
com média final não inferior a 14 valores, nas áreas Química, Farmácia, Ambiente, Biologia,
Sanitária ou Saúde Pública.



Experiência, não inferior a 2 anos, na área de gestão e exploração de sistemas de
abastecimento de água e/ou de controlo da qualidade da água e/ou de saúde
ambiental/pública.

Requisitos preferenciais:


Mestrado pré-Bolonha nas áreas de Química, Farmácia, Ambiente, Biologia, Sanitária ou
Saúde Pública



Curso de especialização ou pós-graduação na área de gestão e exploração de sistemas de
abastecimento de água ou de controlo da qualidade da água ou de saúde ambiental/pública



Experiência na implementação do modelo de regulação da qualidade da água para consumo
humano



Sólidos conhecimentos de ferramentas Microsoft Office, em especial excel



Elevadas capacidades analíticas



Capacidade de planeamento, organização e de trabalho em equipa multidisciplinar



Capacidade de trabalhar por objetivos e sob pressão



Capacidade de inovação, dinamismo e proatividade



Elevado sentido de responsabilidade



Bons conhecimentos de inglês



Disponibilidade total, designadamente para deslocações no país e no estrangeiro

Oferece-se:


Contrato individual de trabalho, por tempo indeterminado



Integração numa entidade de referência



Remuneração competitiva equivalente a banda remuneratória de T3 ou T4, definida nos
termos do regulamento de carreiras e remunerações da ERSAR, ou superior em função da
experiência e do perfil de competências demonstrados



Oportunidade de progressão na carreira nos termos dos regulamentos em vigor

