
 

 

 
Descrição	do	trabalho	-	Assistente	de	piloto	de	drones	(M/W)	
	

 
Dinâmico e ousado, está à procura de um novo desafio 
profissional num sector inovador em expansão: serviços de 
drones para a indústria? 
 
Apaixonado pelo trabalho digital, fotografia e aventureiro 
por natureza, está motivado para se juntar a uma start-up 
em crescimento? 
 
Se você é muito sério sobre segurança, disposto a aprender 
sobre pilotagem de drones e feliz em completar bem uma 
missão... 
 
então você é a pessoa ideal para a nossa posição de 
assistente de piloto de drone(M/W) 
 
Capcimbo Lda, com sede em Luanda, abre duas posições 
para: Assistente de piloto de drones (M/W) 
 
 

 
Para fortalecer a sua equipa operacional na realização das suas missões de aquisição de dados, 
seja para fotografia, inspeção, dados recolhidos por drones, à mão ou vídeos. 
 
Os nossos valores: Segurança, Atendimento ao Cliente, Honestidade, Inovação e Compromisso. 
	
	
Posição	e	missões:	
	
O assistente piloto de drones (M/W) será responsável pela realização de operações com pilotos. 
As missões serão principalmente no mar em Angola e noutros países vizinhos da região. 
 
- Preparação e organização de missões, gestão do planeamento com o gestor de operações. 
- Preparação, manutenção e evolução do equipamento. 



 

 

- Auxiliar o piloto de drones durante as operações de aquisição de dados. Garantir segurança, 
qualidade de aquisição de dados, coordenação com os supervisores do cliente. 
- Reportando uma vez feita a aquisição, briefing e apoio à equipa de análise com o gestor de 
Produção. 
- Assumir a responsabilidade, controlar e compreender os riscos, capacidade de lidar com 
situações de emergência, sob supervisão adequada. 
 
Perfil:	
 
- Formação técnica na indústria com grau de licença ou equivalente. 
- Bom nível português e inglês. Francês é uma vantagem  
- Forte afinidade para trabalho de campo, cultura de segurança, confortável para trabalhar com 
escritório aberto e ferramentas digitais. 
- Experiência profissional na indústria e inspeção, onshore ou offshore é uma vantagem 
- Gosto por operações de campo, aeronáutica, drones, aventura. 
- Rigor, aptabilidade, criatividade, dinamismo 
 
 
Termos:	
 
Disponibilidade: O mais rápido possível 
 
Viagens regulares ao mar e ou a países estrangeiros da região (Congo, Gabão, África do Sul e 
muito mais) 
 
Possível evolução para piloto de drones e responsabilidades adicionais dentro da Empresa, 
dependendo da sua capacidade de aprender, das suas habilidades e do seu desempenho. 
 
Contrato a termo de 6 meses com eventuais prorrogações 
 
 
Mais informações sobre rh@capcimbo.com 
 
 
 
Palavras-chave: drone, fotografia, inspeção, offshore, start up, técnico, 
operações, edição de vídeo. 
 


