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OFERTA DE EMPREGO 

 
A Ingredient Odyssey SA, mais conhecida pela sua marca EntoGreen, é uma empresa que pretende 
contribuir para o desenvolvimento de uma alimentação sustentável, centrando-se no desenvolvimento 
de tecnologias de base biológica que possibilitem reutilizar os desperdícios nutricionais que ocorrem no 
sector agroalimentar, reintroduzindo-os na cadeia de valor.  
 

Com uma equipa em construção, queremos reforçar os nossos quadros selecionando:  
  

Engenheiro de Automação - AVAC (m/f) – Santarém  
  
DESAFIO:  
Inserido na equipa de Projetos Industriais, o(a) colaborador(a) assumirá as seguintes responsabilidades:  
  

• Apoio e participação nas áreas de Projeto Eletrotécnico e AVAC;  

• Apoio aos processos de orçamentação e procura de mercado;  

• Realização de estudos e analises energéticas das instalações e equipamentos;  

• Analise e Programação de sistemas de controlo e comando AVAC e Autómatos;  

• Análise e interpretação de esquemas elétricos, pneumáticos e desenhos técnicos;  

• Apoio a área de manutenção industrial.  
  

PERFIL : 

• Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica, Eletromecânica (ou similar);  

• Domínio de ferramentas Microsoft Office e AutoCad (eliminatório);  

• Domínio da língua inglesa – falado e escrito (eliminatório);  

• Conhecimento da plataforma TIA Portal, programação STEP 7, HMI e redes Profinet IO 
e Profinet DP (preferencial)  

• Experiência mínima comprovada de 3 anos de trabalho no ramo industrial (AVAC 
preferencial);  

• Carta de Condução (Categoria B);  

• Forte capacidade de trabalho e de adaptação às diversas tipologias de projeto;  

• Autonomia, proatividade, boa capacidade de comunicação e espírito de equipa;  

• Disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais. 
  
  
OFERTA : 
Oferecemos condições competitivas e a possibilidade de integrar uma empresa em expansão, numa 
equipa de trabalho jovem e dinâmica. Caso se reveja nesta oferta, remeta-nos o seu curriculum vitae e 
carta de apresentação para apreciação, até ao próximo dia 31/01/2021, com a referência Entogreen – 

Eng.º Automação, através do seguinte endereço de e-mail: recruitment@entogreen.com  
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