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ANÚNCIO DE VAGAS

A Oceaneering Angola é uma empresa que presta serviços no campo petrolífero e vem por meio deste recrutar candidatos para
as seguintes posições:

1. Posição: Interpretador de Testes de Radiográfia:

Responsabilidades:

• Elaborar e apresentar relatórios de inspecção
• Executar outras tarefas de acordo a solicitação do cliente.
• Organizar e planificar o trabalho de intepretação de teste
radiográfico a serem realizados.
• Rever e entender todas as normas, leis e procedimentos
relevantes para a realização da intepretação de inspecção
de Testes Radiográficos,tanto Oceaneering, cliente
baseado, Nacional e Internacional.
• interpretar de forma eficaz filmes radiográficos para a qua-
lidade radiográfica e solda adequação aos códigos e espe-
cificações pertinentes.
• Interpretar os resultados dos  Testes de Ensaios radiográ-
ficos.

Qualificações:

• ASNT /PCN - Nível II –Teste de Radiografia (Obrigatório);
• ASNT /PCN – Nível II - Teste de Ultrasom;
• ASNT /PCN – Nível II -  Teste de Eddy Current;
• ASNT /PCN – Nivel II -  Teste de Partículas Magnéticas;
• ASNT /PCN – Nível II -  Teste de Líquido Penetrante;
• ASNT /PCN -  Nível II -  Teste Visual;
• Ensino Médio Politécnico.

Critérios:

• Fluência na língua Portuguesa e Inglesa;
• 2-3 anos de experiência em  Inspecção de Testes Não
Destrutivos na indústria petrolífera;
• Curso Oficial de Radioprotecção-RPS;
• Curso Básico de Segurança de Rádio-Protecção (SBR)
ou Supervisão de Rádio-Protecção (SRP)

2. Posição: Engenheiro de Garantia de Qualidade:

Responsabilidades:

• Como líder e coordenador do desenvolvimento, implemen-
tação e monitoramento de um único e eficaz Sistema de
Gestão da Qualidade para todas as divisões que participam
no contracto dos projectos.
• O técnico irá/deverá garantir que os planos de qualidade
são implementados efectivamente, terá de identificar as
características fundamentais para alcançar a satisfação do
cliente e auxiliar no desenvolvimento de processos de
qualidade;
• Deverá ajudar e aconselhar o pessoal na preparação da
documentação do IMS e garantir o cumprimento da gestão
do Sistema Integrado;
• Será necessário garantir que todas as operações são
informadas e que as mesmas evoluam correctamente,
segundo as necessidades da Certificação e Legislação
onde se dá o impacto sobre os negócios;
• Trabalhar activamente com as operações para liderar os
processos de melhoria dos departamentos/projectos;
• Colaborar com a gestão local a nível da divisão e de pes-
soal do SGQ para identificar oportunidades de melhoria e
estabelecer os objectivos do projecto (estratégias, medidas
e prioridades);
• Certificar-se de que os departamentos aplicáveis são
informados das alterações de requisitos de certificação e
legislação relactivas à qualidade.

Qualificações:

• HNC;
• Formação de Assessoria de Qualidade;
• Formação de Assessoria e Liderança;
• HUET;

• Certificado de Sobrevivência Offshore;
• ISO 9001:2008;
• Curso de Informática;
• Engenharia Mecânica;
• Liderança em Auditoria OHSMS;
• Formação de Auditoria Externa/Interna;
• Formação de Controlo e Garantia de Qualidade;
• Formação de Análises e Coordenação de Qualidade;
• Formação de Avaliação de Risco;
• Formação de Controlo de Documentos;
• CA/PA;
• Formação de Manipulação de Reclamações e Clientes;
• Formação de Saúde Higiene e Segurança no Trabalho.

Critérios:

• Fluência na Língua Portuguesa e Inglesa;
• Nacionalidade Angolana.

Obrigatório: Enviar uma cópia do Currículo em Inglês e
Português para: 
angola-human-resources-rec-oii@oceaneering.com, com o tí-
tulo Asset Integrity e a posição em que se candidata.

OBS:

• CANDIDATOS DEVEM SER DE NACIONALIDADE
ANGOLANA.
• O ENVIO REPETIDO DOS CV’S E O NÃO CUMPRI-
MENTO DA OBRIGATORIEDADE LEVAR-NOS-Á AO
DECLÍNIO DA  CANDIDATURA.
• APÓS A DATA LIMITE ESTIPULADA, POR FAVOR NÃO
ENVIAR MAIS CV’S, DE CONTRÁRIO OS CV´S ENVIA-
DOS APÓS O LIMITE ESTIPULADO SERÃO IGUAL-
MENTE DECLINADOS.

O grupo OCEANEERING Angola agradece!
(14587)

ANTÓNIO BEQUENGUE |

O abuso da mistura de elemen-
tos dramáticos, temáticos e poéti-
cos é a proposta cénica que o gru-
po Elinga estreia no próximo dia
22, às 20h00, no palco do Oi Futu-
ro Flamengo, no Rio de Janeiro,
na oitava edição do Festival Inter-
nacional de Teatro da Língua Por-
tuguesa (Festlip), que se realiza
de 21 de Setembro à 2 de Outubro.
A companhia angolana leva para

o Festlip deste ano a primeira peça
de Nelson Rodrigues, “A mulher
sem pecado”, um espectáculo que
abusa da mescla de factores dramá-
ticos, temático e poéticos através
da história de Olegário, marido ex-
tremamente ciumento e inseguro e
sua bela e jovem esposa Lídia.
Através de uma falsa dicotomia, o

dramaturgo José Mena Abrantes pas-
seia pelo enredo do trágico quotidia-
no do casal, que é cercado de para-
nóias de Olegário, que passa a con-
tratar pessoas para vigiar a esposa a
todo instante. 
Com autoria de Nelson Rodri-

gues, o homenageado deste edição
do Festlip, e o direcção, adaptação e
cenografia de José Mena Abrantes, o
espectáculo, que é igualmente exibi-
do nos dias 23 de Setembro, às
20h00, no Oi Futuro Flamengo, e 24,
às 19h30, no Teatro Sesi Centro, tem
como elenco os actores Correia
Adão, Nzadi, Adorado Mara, Virgí-
lio Capomba, Cláudia Púcuta, Ho-
nório Santos, Madaleno Fonseca,
DethMukinda e Nani Pereira, que

também é responsável pelo figurino,
e Anastácio Silva, iluminação. O
Elinga Teatro, criado em 1988, co-
mo continuidade dos grupos Tchin-
ganj, Xilenga-Teatro e Grupo de
Teatro da Faculdade de Medicina
de Luanda, tem como objectivo o
resgate e a promoção da cultura an-
golana. A companhia cria uma li-
nha estética e de conteúdo para o
desenvolvimento teatral há mais de
40 anos. Já estiveram presentes em

países como Moçambique, Cabo
Verde, Portugal, Espanha e Itália.
Na Mostra de Teatro, o universo ro-
drigueano é apresentado de três ma-
neiras distintas na visão para além
do grupo Elinga de Angola, pelas
de companhias Raiz di Polon, de
Cabo Verde, e Teatro da Garagem,
de Portugal. 
O grupo Raiz di Polon faz uma

leitura original de Nelson Rodri-
gues ao transpor para o universo da

dança sua última peça, “A serpen-
te”. E a companhia portuguesa Tea-
tro da Garagem, do director Carlos
J. Pessoa, escolheu reverenciar a
obra do dramaturgo com um espec-
táculo inédito. A vida como ela é
foi criado a partir das suas crónicas
pela encenadora e actriz portugue-
sa Maria João Vicente, que também
ministra a tradicional oficina para
os actores participantes do Festlip,
no Oi Futuro Flamengo. 

“O Festlip 2016 nos permite uma
aproximação mais íntima da nossa
cultura com o mundo, já que a dra-
maturgia de Nelson retrata, sem pu-
dor, temas tão polémicos numa so-
ciedade. É com essa espontaneida-
de e liberdade que a arte nos permi-
te tocar em questões delicadas e co-
muns a todos. Permitir esse contac-
to é uma forma de desvendarmos
como países de culturas tão diversi-
ficadas encaram uma obra tão bra-
sileira e ao mesmo tempo universal
quanto a dele”, resume a actriz e
produtora Tânia Pires, idealizadora
do festival, que contabiliza desde a
sua primeira edição um público de
quase 280 mil pessoas.
Pela primeira vez, o Festlip in-

clui na sua programação uma mos-
tra de cinema, com a exibição de
quatro clássicos brasileiros sobre a
obra de Nelson Rodrigues, em par-
ceria o REcine - Festival Interna-
cional de Cinema de Arquivo. “O
casamento” (Arnaldo Jabor), “A
dama do lotação” (Neville D’Al-
meida), “Bonitinha mas ordinária”
(Braz Chediak) e “Mulheres e mi-
lhões” (Jorge Ileli) são exibidos na
Cinemateca do MAM.
Para analisar o impacto e a força da

dramaturgia rodrigueana, três convi-
dados - todos homens -, que de algu-
ma forma já foram tocados por ela, se
reúnem na mesa de debates Boniti-
nhos mas ordinários - os amantes de
Nelson. Neville D’Almeida, Paulo
de Moraes e Sérgio Sá Leitão falam
com mediação de Hernanni Heffner,
no Oi Futuro Flamengo.

GRUPO ESTREIA “A MULHER SEM PECADO” NO BRASIL

Elinga Teatro encena peça de Nelson Rodrigues
Textos do dramaturgo brasileiro ganham montagens inéditas por companhias de três países lusófonos

Grupo Elinga já exibiu o espectáculo “O Cego e o Paralítico” no Festival Internacional de Teatro da Língua Portuguesa no Rio de Janeiro
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