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A REN informa que a Direção de Gestão do Sistema da REN Gasodutos, tem necessidade de colaborador/a 

para desempenhar a função de Técnico Superior de Operação de Despacho (M/F), com local de 

trabalho em Bucelas e com horário por turnos. 

 

Principais Responsabilidades: 

 Processar e analisar a viabilidade das programações e nomeações dos agentes de mercado, nos 

diversos horizontes temporais, para efeitos do processamento de atribuição de capacidades na 

RNTIAT. 

 Validar os dados relativos a fluxos de GN nos pontos de interface e de interligação da RNTGN e as 

variáveis de cálculo de existências na RNTGN, com vista à realização do balanço da infraestrutura. 

 Monitorizar e apoiar a execução das atividades previstas nos planos de manutenção e de 

indisponibilidades da RNTIAT, no âmbito da operação integrada das infraestruturas. 

 Supervisionar o funcionamento da RNTGN, na perspetiva da segurança e continuidade do serviço, 

em articulação com a operação do exterior, através da gestão de alarmes e anomalias, 

identificando, comunicando e registando as ocorrências. 

 Assegurar o atendimento permanente da linha nacional de emergência da REN – Gasodutos, bem 

como as restantes comunicações com entidades de proteção civil, através dos meios disponíveis 

para o efeito, no âmbito da coordenação de situações de contingência ou de emergência. 

 Monitorizar o funcionamento integrado das infraestruturas da RNTIAT no dia gás com vista ao 

cumprimento do Programa de Operação, identificando eventuais desvios e necessidades de revisão 

do Programa de Operação. 

 Elaborar e emitir as Instruções de Operação para os operadores do AS e TGNL para viabilização do 

Programa de Operação. 

 Elaborar e analisar cenários de operação do Sistema com base em simulação numérica para suporte 

de decisões de gestão da operação.  

 Identificar, de forma antecipada, as eventuais situações de congestionamentos físicos e acionar 

os mecanismos disponibilizados para a respetiva resolução. 

 

Perfil profissional 

 Licenciatura ou Mestrado em Engenharia Mecânica / Engenharia Química 

 Conhecimentos de Informática na Ótica do Utilizador 

 

Perfil pessoal  

 Responsabilidade e Rigor 

 Capacidade de trabalho em equipa e cooperação 

 Capacidade de análise e concentração 

 Relacionamento interpessoal 

 

As candidaturas podem ser submetidas até ao dia 22 de outubro através do site da REN 

http://www.ren.pt/pt-PT/carreiras/oportunidades/

