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A Anglobal, S.A., é uma empresa de Engenharia de capital angolano que actua no sector das 
Telecomunicações e Energias. 
Está presente nas 18 províncias e em todos municípios de Angola. Deu inicio à sua internacionalização 
em 2014 com abertura de uma Sucursal em São Tomé, em 2015 escritórios em Cabo Verde e mais 
recente um departamento de Engenharia para as energias renováveis em Portugal. Pretende preencher 
o seu quadro de Pessoal com os seguintes profissionais: 
 
 

Função Tipo: Supervisor de Campo 

Local: Luanda  

Família Funcional: PRODUÇÃO_Implementação de Fibra Óptica 

Grupo Funcional: Técnico Especializado 

N.º de Vagas: 1 

Principais Responsabilidades 
e Tarefas: 

Coordenar subempreiteiros nas vistorias de definição de trabalhos a 
executar, ou equipa própria na execução dos trabalhos; 
Validar e garantir a frequência dos relatórios diários dos 
subempreiteiros; 
Fazer vistoria, fiscalizar e acompanhar localmente as obras em 
execução para garantir a correcta execução e a qualidade dos serviços 
executados; 
Requisitar e providenciar os materiais necessários para a execução das 
obras; 

Acompanhar e orientar os cut-over, realizar o relatório final da obra 
para submeter ao cliente com a documentação exigida; 
Cuidar, limpar e zelar pelos recursos materiais disponíveis para o 
trabalho; 
Cumprir os procedimentos de relatórios e aceitações; 
Garantir a correcta utilização dos EPI’s pela equipa; 

Responsabilizar-se e fazer cumprir os planos estipulados pelo cliente; 
Acompanhar diariamente as frentes de obra; 
Promover boa relação com fiscalização do cliente; 
Recolher dados diariamente de progresso das obras e reportar ao 
gestor; 
Relaizar testes de OTDR; 

Saber quantificar e solicitar material para obras; 
Realizar os procedimentos de aceitações dos projectos solicitados pelo 
cliente; 

Perfil de Competências: 

 

Técnico Profissional; 
Habilitações Literárias: Ensino Superior ou Superior em 
Telecomunicações; 
Formação Profissional em Telecomunicações ou afins, e em técnicas e 
manuseios de equipamentos de fibra óptica; 

Experiência em gestão de pessoas e recursos; 

Experiência: Comprovada em projectos de infra-estrutura 
preferencialmente envolvendo fibra óptica; 
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Experiência em gestão de projectos realizados por empresas 
terceirizadas; 
Habilidade de realizar leituras de OTDR, Power Meter; 
 Comprovada em projectos de infra-estrutura preferencialmente 
envolvendo fibra óptica; 

Comunicação/ Organização / Iniciativa / Relacionamento interpessoal / 
Aptidão para trabalhos em campo / Aptidão para criar e apresentar 
soluções e resoluções de problemas / Capacidade de trabalho sob 
pressõa / Bom domínio de Informática, principalmente pacote Office e 
Google Earth / Orientação para os resultados; 

Prazo de Candidatura: 26/12/2018 

Contacto para Candidatura: recrutamento@anglobal.co.ao 

 
NOTA: Os candidatos deverão enviar a cópia do B.I., o Curriculum Vitae (C.V.), documentos que atestem a 
formação académica e a cópia da carta de condução, indicando a função a que se candidata. 
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