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Para integrar a nossa equipa na unidade de produção em Vila Nova de Famalicão, procuramos um colabo-
rador motivado e experiente com formação profissional e competências técnicas.

100% para Vila Nova de Famalicão

HESS – Empresa suíça pioneira na construção de autocarros elétricos

Somos uma empresa suíça líder no desenvolvimento, no fabrico e na reparação de autocarros elétricos e módulos 
de construção, com mais de 700 colaboradoras e colaboradores. Para além da nossa produção própria, fornecemos 
o nosso sistema modular «Co-Bolt» a parceiros licenciados em cinco continentes.

Está à procura de novos desafios? Na nossa empresa encontra um emprego interessante na área da cons-
trução de veículos. Venha colocar os seus conhecimentos técnicos ao serviço da construção dos nossos 
inovadores autocarros elétricos.

Interessado(a) em um trabalho conosco? Então envie a sua candidatura 
por e-mail para alice.cunha@hess-lda.pt

Pertencente ao departamento industrial, este profissional terá como missão:
• Montagem e regulação/instalação de componentes e grupos constituídos por um pequeno número de peças;
• Montagem de componentes e grupos de média complexidade utilizando dispositivos especiais;
• Corte de secções de vara, chapa metálica ou perfis formados com tesouras de mão e serra; 
• Furos após a marcação, de acordo com um medidor de perfuração com um simples berbequim, bem como 

máquinas pneumáticas e elétricas; 
• corte de fios; 
• Desmontagem de partes simples; 
• Junção de peças e conjuntos por soldagem, colagem e rebitagem a frio;
• Montagem de conjuntos complexos e agregados com acessórios parciais com um mecânico de maior qualifi-

cação;
• Marcação, raspagem, trituração de peças e unidades de média complexidade; 
• Cálculos elementares para a determinação das tolerâncias, adequação e rejuvenescimento; 
• Regulação das grandes dimensões e lacunas de encaixe, alinhamento dos componentes das peças e conjuntos 

montados; 
• Instalação de oleodutos de pressão de ar e óleo; 
• Eliminação de defeitos detetados durante a montagem e teste de componentes;
• Participação na montagem, ajuste/alinhamento e teste de máquinas experimentais complexas e únicas sob a 

orientação de um mecânico de qualificações superiores.

Requisitos:
• Fundamentos da mecânica e da tecnologia metálica; 
• Perceber causas de corrosão e como combatê-las; 
• Regras de utilização de ferramentas, medidores de ensaio e dispositivos; 
• Conhecer princípios de permutabilidade de peças e conjuntos; 
• Conhecer tipos de rasgos de peças e conjuntos complexos;
• Capacidade de leitura de desenhos técnicos trabalhando-os em conformidade Manuseamento de ferramentas 

manuais elétricas e pneumáticas;  
• Conhecer o princípio de funcionamento de unidades compostas de mecanismos;
• Propriedades mecânicas dos metais transformados e o efeito do tratamento térmico no metal; 
• Tipos de costuras de rebites e juntas soldadas e condições para garantir a sua resistência; 
• Saber afiar ferramentas de serralheiro; 
• Capacidade de trabalhar em equipa, flexibilidade, resiliência e orientação para qualidade serão traços de perfil 

valorizados. 
• Disponibilidade para formação fora do país durante 2 meses.
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