
 

 

Base Naval de Lisboa, Alfeite 
2810-001 Almada 

ESTAMOS A RECRUTAR 

 

A Arsenal do Alfeite, S.A, é uma entidade de referência na indústria 
naval, tanto a nível nacional como internacional. Procuramos 
trabalhadores para reforçar a nossa a Direção de Estaleiro: 

 

TÉCNICOS  

SERRALHEIROS MECÂNICOS (ÁREA DE CALDEIRARIA NAVAL)   

 

Habilitações literárias: 

9º ano de escolaridade  

Descrição das funções: 

 Apoio à execução de trabalhos em curso de montagem e 
desmontagem de estruturas metálicas; 

 Operar maquinaria diversa da área metalomecânica 
(rectificadora, engenhos, de furar, calandras, quinadeiras, 
prensa de enformação, tesouras-guilhotinas, saca-bocados, 
serras de fita, etc.) 

 Efectuar ligações soldadas não estruturais e não estanques pelos 
processos eléctrodo revestido e MIG/MAG em diversos materiais 
como aço, aço inox e alumínio. 

 Montar peças simples, pequenos conjuntos, sub-conjuntos e 
blocos a partir de desenhos e/ou cérceas. 

 Efectuar cortes e rebarbagem com rectificadora, e/ou maçaricos  
oxi-acetilénicos ou máquina de corte de plasma manual. 

 Interpretação de desenhos técnicos. 
 

Requisitos preferenciais: 

Experiência e/ou formação profissional na área. 

Experiência em ambiente industrial e/ou área naval (valorizado). 

Conhecimentos de soldadura (valorizado). 

Leitura e interpretação de desenho técnico (valorizado). 

Capacidade física e psíquica para trabalho em espaços confinados e em 
altura bem como a bordo de navios. 

Conhecimentos básicos de Microsoft Office, na ótica do utilizador. 

Elevado sentido de responsabilidade e organização. 

Capacidade de trabalho em equipa e de relacionamento interpessoal. 

 

 

 
 



 

 

Oferecemos: 

Remuneração base mensal de € 857,65 ilíquidos + subsídio de refeição. 

Seguro de saúde, extensível a dependentes. 

Protocolos com diversas entidades, com condições vantajosas. 

Pacote de benefícios sociais atrativo em vigor na empresa. 

Espaço para crescimento profissional, com aposta na formação inicial e 
continua suportada pela empresa. 

Contrato de trabalho sem termo, com integração em projeto de 
continuidade. 

Integração num estaleiro de referência que proporciona condições de 
desenvolvimento pessoal e profissional em áreas de elevada 
especialização tecnológica com valor para a empresa e o mercado. 
 
 
Envie o seu CV, cópia do certificado de habilitações literárias e 
comprovativos de formação, com indicação da referência TEC_01, até 
ao próximo dia 29/01/2023, para o seguinte email: 
 
recrutamento@arsenal-alfeite.pt

 


