
 

ANEXO 2 
 

Procedimento concursal para constituição de bolsa de reserva de recrutamento de Assistentes 
Operacionais (Eletricistas) M/F Refª 2/2021 

 
 
Caracterização do posto de posto de trabalho e perfil de competências pretendido  
 
O assistente operacional tem como principais atividades, de entre outras:  

 Desempenhar tarefas de execução e reparação de instalações elétricas com 
caráter essencialmente prático; 

 Instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica; 
 Responsabilizar-se por montar, conservar e reparar instalações elétricas e 

equipamentos de baixa tensão; 
 Guiar frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 

especificações técnicas que interpreta; 
 Cumprir com os dispositivos legais relativas às instalações de que trata; Instalar as 

máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos sonoros, caloríficos, luminosos ou 
de força motriz; 

 Determinar aposição e instalar órgãos elétricos, tais como os quadros de 
distribuição, caixas de fusíveis e de derivação, contadores, interruptores e tomadas;  

 Dispor ou fixar os condutores ou cortar, dobrar e assentar adequadamente as 
calhas e tubos metálicos, plásticos ou de outra matéria colocando os fios ou cabos 
no seu interior; 

 Executar e isolar as ligações de modo a obter os circuitos elétricos pretendidos;  
 Localizar e determinar deficiências de instalações ou de funcionamento, utilizando 

se for caso disso, aparelhos de deteção e de medida;  
 Desmontar, se necessário, determinados componentes da instalação;  
 Apertar, soldar, reparar por qualquer outro modo ou substituir os conjuntos, peças 

ou fios deficientes e proceder à respetiva montagem, para o que utiliza chaves de 
fenda, alicates, limas e outras ferramentas. 

 
Requisitos básicos para a candidatura:  

 Possuir o 12º ano de escolaridade.  
 

Requisitos preferenciais:  
 Com experiência profissional na área hospitalar. 
 Com experiencia no desempenho de funções de instalação e manutenção na área 

de eletricidade. 
 

Pretende-se:  
 Disponibilidade para assegurar, quando necessário, situações imprevistas de 

horário laboral;  
 Disponibilidade para trabalhar por turnos, (incluindo-se fins de semana e feriados);  



 
Requisitos pessoais:  

 Procuramos profissionais com forte motivação para trabalhar na área hospitalar;  
 Orientação para o doente e para a instituição;  
 Capacidade de comunicação, dinamismo e proatividade;  
 Capacidade de organização e elevado sentido de responsabilidade;  
 Capacidade e gosto para trabalhar em equipa.  

 


