
Técnico/a de Eletricidade - Ligações à Rede (Guarda)  
 
A EDP é uma empresa global de energia, que lidera com base nos valores da Inovação, da 
Sustentabilidade e Humanização. Recorrendo à tecnologia do futuro criamos soluções 
altamente focadas nas necessidades das nossas pessoas e dos nossos clientes, nunca 
descurando do nosso papel e contributo para com a sociedade. 
 
A Direção Serviço aos Ativos MT e BT - Norte (DSAN) da E-Redes, tem como missão garantir o 
serviço aos ativos de redes de MT, BT e IP, gerindo meios e modelos de operacionalização para 
assegurar a construção e manutenção dos ativos, o cumprimento dos planos e orçamentos 
aprovados, bem como dar suporte operacional à gestão da relação com os Município. Esta 
Direção pretende reforçar a sua equipa de Ligação à Rede, cuja missão é assegurar a resposta 
aos pedidos de ligação à rede, incluindo a avaliação de condições na rede, a definição de 
soluções e a execução dos projetos de investimento necessários nas redes MT, BT e IP, de 
acordo com os padrões exigidos pelo Regulador. 
 
 

Descritivo de funções: 

• Estudo, análise e valorização de Pedidos de Ligação à Redes (PLR's); 

• Valorização de PLR's comerciais nos prazos regulamentares; 

• Desenho e orçamento de obras; 

• Adjudicação de PLR's ao PSE; 

• Acompanhamento, controlo de execução e encerramento de obras. 
 

Que tipo de perfil procuramos? 

 

• Habilitações ao nível do Ensino Secundário/12º ano, nas áreas de Técnico de 
Instalações Elétricas, Eletricidade, Eletrotecnia, Eletrónica, Eletromecânica, 
Mecatrónica ou afins; 

• Experiência profissional até 5 anos como quadro técnico em funções operacionais 
ligadas à área elétrica; 

• Conhecimentos de navegação informática (Windows) e das ferramentas do Office; 

• Conhecimentos de Redes Elétricas (obrigatório); 

• Valorizamos conhecimentos de desenho técnico e/ou topografia; 

• Carta de condução e disponibilidade para deslocações (obrigatório); 

• Elevada proatividade, automotivação e disponibilidade para as funções a 
desempenhar; 

• Capacidade analítica, de atenção ao detalhe e sentido crítico; 

• Capacidade de adaptação à equipa de trabalho e bom relacionamento interpessoal. 
 

Ser EDP é ter acesso a: 

• Uma experiência profissional numa empresa internacional líder no seu setor, com 
medidas de trabalho e horário flexíveis e contrato sem termo; 

• Reconhecimento através de uma remuneração compatível com a função e outros 
benefícios adicionais; 

• Oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional (projetos transversais, 
mobilidades, voluntariado, etc.); 

 

Sobre a EDP 

Como empresa socialmente responsável, incorporamos nos nossos valores e práticas os 



princípios da Diversidade e Inclusão. Para alcançarmos todos os nossos objetivos, 
pretendemos atrair, desenvolver e reter diferentes perfis, assumindo a diversidade como um 
fator potenciador e diferenciador de inovação fundamental na nossa organização. Acolhemos 
e valorizamos todas as pessoas, e estamos comprometidos com a inclusão e sentido de 
pertença de cada pessoa que integre o Grupo EDP. 
  

 

O que nos orgulha enquanto empregadores de referência: 
• Certificação TOP Employer, pelo TOP Employers Institute (EDP Portugal; EDP Renováveis); 
• Pertencer ao Bloomberg Gender Equality Index (EDP Portugal; EDP Renováveis;); 
• Certificação em Conciliação (Excelência), pela Fundación Másfamília; 
  

 

Se considera ter o perfil para esta oportunidade, candidate-se até ao dia 19 de maio de 2022, 
preenchendo a Ficha de Candidatura no site https://jobs.edp.com -» “Ver Todas as 
Oportunidades” -» Referência “Técnico/a de Eletricidade - Ligações à Rede (Guarda)” --> 
“Candidatar-se agora”. 
 

 

  

Are you ready for this challenge?  

 


