Técnico(a) de Qualidade, Ambiente e Segurança (M/F)
Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hidráulicos, S.A., está a recrutar Técnico(a) de
Qualidade, Ambiente e Segurança (m/f) para a sua Sede em Queijas e
acompanhamento de empreitadas em curso no país.
Funções:


Desenvolver e especificar o plano de segurança e saúde de modo a
complementar as medidas previstas, tendo em conta as especificações do
processo construtivo e os recursos técnicos e humanos;



Analisar e dar parecer sobre o projeto de implantação e exploração de todos os
estaleiros de obra.



Efetua a avaliação de riscos para as atividades a desenvolver em obra, com
respetivos registos de inspeção e prevenção.



Elabora Plano Trabalhos de riscos especiais a desenvolver em obra.



Elabora relatórios de controlo mensais para Coordenação de segurança.



Elaborar o plano de gestão ambiental da Obra e realizar relatórios de
acompanhamento ambiental;



Analisar e avaliar em termos de prevenção, os estaleiros de obra;



Avaliar e acompanhar todos trabalhos de acordo com a legislação em vigor
aplicável ao Sector;



Efetuar inspeções periódicas aos locais de trabalho, verificando o cumprimento
das normas de segurança e propondo medidas com vista à eliminação das
anomalias verificadas, quando estas ponham em perigo a integridade física dos
intervenientes na atividade;



Formar e informar os trabalhadores sobre os riscos específicos de cada profissão,
sobre as normas de segurança em vigor, boas práticas ambientais e política da
qualidade;



Examinar as causas e circunstâncias de acidentes de trabalho ocorridos,
mencionando expressamente, as suas causas reais ou prováveis, e sugere as
providências necessárias para evitar a sua repetição;



Especificar o equipamento de proteção individual e coletivo, destinado a
melhorar as condições de segurança nos locais de trabalho e procede ao seu
controlo.



Apoiar e colaborar com os demais técnicos em tudo o que diga respeito à
organização da segurança nos locais de trabalho.



Implementar e manter, com apoio do Diretor de Obra e com Gestor da
Qualidade, o Plano de Qualidade, identificando e propondo melhorias ao
Sistema de Gestão da Qualidade;



Verificar e fazer cumprir os Procedimentos de Execução e os Planos de Inspeção
e Ensaio;



Informar o Diretor de Obra das não conformidades detetadas;



Supervisionar o controlo dos Equipamentos de Monitorização e Medição;



Recolher os dados referentes aos acidentes de trabalho e procede ao seu
tratamento estatístico.



Avaliar, recorrendo sempre que necessário a equipamentos adequados, os
diversos fatores físicos, químicos ou outros que possam afetar a saúde dos
intervenientes na atividade, tendo em vista a eliminação ou redução desses
fatores ou a aplicação de proteção adequada.



Colaborar na elaboração, respeitar e cumprir a Política de Segurança, Ambiente
e Qualidade da empresa.



Colaborar na certificação do Sistema de Gestão de Higiene, Segurança e
Ambiente, bem como no seu seguimento.



Registar e efetuar tratamento estatístico dos indicadores do Sistema de Gestão
de Higiene, Segurança e Ambiente;



Elaborar relatórios de acompanhamento
oportunidades de melhoria;



Elaborar e atualizar os procedimentos específicos de Higiene, Segurança e
Ambiente que defina os procedimentos ambientais e de segurança a adotar em
relação às questões ambientais e de segurança.
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Requisitos mínimos:


Formação em Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente



Título Profissional de Técnico(a) de Segurança no Trabalho (antigo CAP IV ou VI)



CAP de Formador



Formação em Sistemas de Qualidade Ambiente e Segurança ou similar



Experiência profissional de 3 a 5 anos em Obras de Construção Civil



Bons conhecimentos de MS Office na ótica do utilizador



Sentido de responsabilidade



Facilidade de comunicação

Candidaturas até 14/06/2019
Deve enviar CV através do registo no site da Seth em http://www.seth.pt/ ou para o email
rh@seth.pt
Também pode entregar a sua candidatura numa das nossas instalações.
Sede Social
Avenida Tomás Ribeiro, 145
2790‐467 QUEIJAS ‐ Portugal

Estaleiro Central
Rua da Ponte, 2
2950‐422 PALMELA ‐ Portugal

