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1. Necessidades
O colaborador irá reportar ao Area Manager e terá como principais responsabilidades executar tarefas ligadas à
mecânica industrial e maquinação.
2. Tarefas & Responsabilidades
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisar desenhos e especificações técnicas, dimensões e tolerâncias das peças a maquinar e
parâmetros de regulação das máquinas, será valorizado;
Maquinação CNC de acordo com as especificações dos desenhos técnicos, será valorizado;
Posicionar e fixar a peça na máquina, selecionando e utilizando os acessórios de posicionamento,
montagem e fixação adequados;
Selecionar e montar nos suportes porta-ferramentas, as ferramentas de corte, desbaste ou acabamento,
segundo as especificações técnicas e a sequência das operações, e introduzir o valor das cotas.
Introduzir e testar o programa de maquinação, e procedendo a eventuais correções;
Ter conhecimento do controlo de dimensões, formas, estados de superfície e outras características das
peças, utilizando paquímetros, e outros instrumentos de medida apropriados e comparando-as com os
dados contidos nos desenhos e em outras especificações técnicas.
Preparação e limpeza de peças;
Assemblagem de peças e de equipamentos estruturais;

3. Requisitos mínimos
3.1 Qualificação Académica
•
•

Técnico de CNC
12º ano, preferencialmente;

3.2 Experiência Técnica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-3 anos de experiência em maquinação em CNC
Conhecimentos de analise de desenhos técnicos, dimensões e tolerâncias de peças, são valorizados;
Conhecimentos do funcionamento e setup de máquinas CNC são valorizados;
Experiência em maquinação em Torno Mecânico convencional é valorizado;
Experiência de fabrico, montagem, assemblagem e outras funções similares à produção, na área de
mecânica Industrial;
Conhecimentos de serralharia mecânica são valorizados;
Competências gestão de organização e de tempo;
Capacidade de autonomia e resolução de problemas;
Polivalência e facilidade de adaptação.
Conhecimentos de informática na ferramenta Office, Excel Word and PowerPoint.
Bom relacionamento interpessoal e capacidade de comunicação
Elevada capacidade de autonomia e resolução de problemas.
Boas competências interpessoais para trabalhar em equipa.

ADM-QUA-TM-0135-01

©Active Space Technologies, S.A.
This document cannot be, in whole or in part, reproduced, copied, broadcasted, customized and/or translated, by any means,
without prior authorization conferred by Active Space Technologies legal representatives, in written form.

1

Vaga
•

REF.: ADM-HRE-VN-0122
VERSÃO: 01
Data: 18.10.2018

Experiência no ramo automóvel, aeronáutico ou aeroespacial é preferencial.

3.3 Experiência Prática
•
•

Técnico de CNC, preferencialmente;
ou
Experiência no ramo de mecânica Industrial

3.4 Línguas
Conhecimento de línguas é valorizado.
4. Intervalo salarial
12.614€ - 18.471,74€
Enviar candidatura para e-mail jobs@activespacetech.com com a referência VN-122 no assunto da mensagem.
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