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Função: Técnico de Electromecânica 

Departamento/Área: MAIT 

 

1. Necessidades 

- Desenvolvimento de tarefas relacionadas com mecânica industrial e máquinas convencionais; 
- Suporte à equipa de engenharia; 
- Disponibilidade para adquirir novos conhecimentos e capacidade de aprendizagem rápida. 

2. Tarefas e Responsabilidades 

- Suporte ao projeto (por exemplo, limpeza, montagem, embalagem, notas de entrega); 
- QA/suporte logístico interno, preparação/impressão de etiquetas (equipamentos, referências internas, rótulos de stock, 

armazenamento, 6 SIGMA); 
- Gestão de matérias primas e consumíveis; 
- Suporte ao Test Engineer na realização de testes TVAC e Shaker; 
- Analisar desenhos e especificações técnicas, dimensões e tolerâncias das peças a serem maquinadas e setup de 

máquina; 
- Produção de acordo com as especificações dos desenhos técnicos; 
- Selecionar e manusear ferramentas, ferramentas de corte, desbaste ou acabamento, de acordo com as especificações 

técnicas e sequência de operações; 
- Preparação e limpeza de peças; 
- Limpeza do local de trabalho. 

3. Requisitos Mínimos 
 

3.1. Qualificação Académica 

- Licenciatura ou no mínimo 12º Ano  

3.2. Experiência Técnica 

- Boa aptidão mecânica, proficiente na fabricação de componentes metálicos, soldadura, diagnóstico de hardware 
eletromecânico; 

- Experiência na análise de desenhos técnicos, dimensões e tolerâncias das peças; 
- Serão valorizados conhecimentos de controle dimensional ou outras características de operações de controle; 
- Capacidade de autonomia e resolução de problemas; 
- Boas relações interpessoais e habilidades de comunicação. 

3.3. Experiência Prática 

- Experiência em operar máquinas convencionais, 
- Conhecimentos de operação e configuração de CNCs, é valorizado; 
- 3-4 anos de experiência em ambiente de produção; 
- Experiência com ferramentas informáticas, por exemplo, MS Office, ferramentas do Internet; 
- Experiência no fabrico, montagem e outras funções similares à produção, na área de mecânica industrial; 
- Experiência na Indústria automóvel, aeronáutica ou aeroespacial será valorizada. 

3.4. Línguas 

- Inglês Intermédio será valorizado. 

4. Disponibilidade 

- De imediato a 1 mês. 

 
Enviar candidatura para e-mail jobs@activespacetech.com  com a referência VN-137 no assunto da mensagem. 
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