
DIRECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  

com energia construimos futuro 

ELECTRICISTA II (08 Vagas) 
Responsabilidades: 
 Detectar avarias em redes aéreas; 

 Ligar baixadas, ramais, contadores simples direc-
tos e dar assistência aos consumidores de baixa 
tensão; 

 Montar e conservar redes e instalações eléctricas 
de baixa tensão; 

 Montar e regular comandos de iluminação pública; 

 Executar sob controlo, trabalhos simples de con-
servação em média tensão; 

 Executar trabalhos de montagem de linhas aéreas 
de baixa tensão. 

 
Requisitos: 

Possuir nível básico em electricidade; 
 

CAIXA I (1 Vaga) 

Responsabilidades: 
 Fazer cobranças de consumos, prestando, no fim 

de cada dia, contas do dinheiro; 
 Colaborar na prestação de serviço de pagamento 

de remunerações aos trabalhadores; 
 Executar, sob controlo, os registos diários de Cai-

xa; 
 Manusear e controlar fundos de maneio; 

 Efectuar trabalhos de dactilografia, expediente e 
arquivo; 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 08/DRH/2012 

De 12 de Julho de 2012  

A Direcção de Recursos Humanos em coordenação com a ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DA 
BEIRA promove o presente concurso para o provimento das seguintes vagas: 

 Cultivar uma boa imagem da empresa através 
de um relacionamento atencioso com o Cliente; 

 
Requisitos: 

Possuir nível básico de escolaridade; 

 

REQUISITOS GERAIS: 
 
 Ter idade inferior a 35 anos; 

 Conhecimentos de informática na óptica de utili-
zador; 

 Capacidade de trabalhar sob pressão; 

 Elevado grau de responsabilidade; 

 Capacidade de análise, iniciativa e criatividade 
orientadas para a resolução de problemas. 

 

As candidaturas para o preenchimento destas vagas 
deverão ser enviadas até quinze dias, contados 
 a partir da data da divulgação do presente concurso, 
acompanhadas de Curriculum Vitae, BI e 
 Certificado de Habilitações Literárias para o seguinte 
endereço: 
 
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P 
ÀREA DE DISTRIBUIÇÃO DA BEIRA 
Rua Companhia de Moçambique No. 240;  
Caixa Postal No. 40; Beira- Moçambique. 
Telefone: (+23) 326175 ou Fax (+23) 326174  


