
 

 
 

A APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. reforça a sua estrutura com a admissão de um/a profissional da área 
de: 
 

ENGENHARIA CIVIL – RAMO DE HIDRÁULICA (m/f) 

PORTO DE SINES 
Refª 199710 

 
Requisitos obrigatórios: 

• Licenciatura (pré-Bolonha) ou Mestrado (2º Ciclo de Estudos de Bolonha), na área de engenharia civil, ramo de hidráulica; 

• Membro da Ordem dos Engenheiros; 

• Bom conhecimento de ferramentas informáticas na área de engenharia, na ótica do/a utilizador/a, com aplicação à atividade 
portuária nomeadamente na gestão/manutenção de infraestruturas; 

• Inexistência de impedimento legal; 

• Carta de condução de veículos da categoria B; 

• Aptidão psicofísica para desempenho das funções, apurada em exame médico. 
A falta de requisitos obrigatórios implica a exclusão do concurso. 

 

Requisitos preferenciais: 
• Idade inferior a 35 anos (aferida à data de 31-12-2020); 

• Experiência em projetos ligados à atividade portuária e em particular aplicados às zonas costeiras marítimas; 

• Experiência em plataformas SIG; 

• Conhecimentos nas áreas das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s), Office e Autocad; 

• Conhecimentos nas áreas da atividade portuária, obras marítimas, hidrografia, cartografia, cadastro geométrico e 
infraestruturas. 

 
O método de seleção a adotar será constituído por avaliação curricular, podendo ser isolado ou complementado por entrevista, por 
provas escritas e por avaliação psicológica. 
 
As pessoas selecionadas para contratação serão submetidas a Exames Médicos de Aptidão Psicofísica com carácter eliminatório. 
As candidaturas deverão ser formalizadas, até às 16:30 horas do dia 10-07-2020, mediante preenchimento e envio online do formulário 
de candidatura disponível no https://www.survio.com/survey/d/S9S8J6T3W7K1F6K7A e envio de Curriculum Vitae em formato 
europeu, devidamente detalhado, e assinado conforme Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão em todas as páginas, anexando 
cópia dos comprovativos constantes dos requisitos suprarreferidos, e outros elementos que forem considerados relevantes para o e-
mail 199710@ditame.com ou para a morada sede da empresa de recrutamento Av. Dr. Lourenço Peixinho, 146 – 4º E, 3800-160 
Aveiro. 
 

Apenas serão consideradas as candidaturas que cumpram os requisitos do presente Aviso e  
relevados os comprovativos, em anexo, ao referido formulário de candidatura. 

 
As qualificações, as carreiras profissionais, a descrição de funções e os graus de desenvolvimento e bases de remuneração 

correspondentes, encontram-se previstas na atual redação da Portaria nº 1098/99, de 21 de dezembro, disponível em https://dre.pt/. 
 

A APS reserva-se no direito de suspender ou anular o presente concurso. 


