ESTÁGIO PROFISSIONAL - ENGENHARIA CIVIL
ESTÁGIO PROFISSIONAL ENGENHARIA CIVIL A TUU – Building Design Management, Lda. está
à TUA procura para realizares o TEU Estágio Profissional connosco.
Garantimos um ambiente de trabalho único, obras marcantes e acima de tudo, a entrada num
grupo líder na construção e que está a mudar a forma como se gerem projetos e obras em
Portugal.
O principal objetivo do estágio consiste em proporcionar-te a possibilidade de desempenhar os
atos próprios da profissão que permita a formação deontológica e o aprofundamento dos
conhecimentos técnicos e científicos necessários ao desempenho da profissão, nomeadamente
aqueles que revelam para os compromissos assumidos nos termos de responsabilidade pelo
acompanhamento e fiscalização de empreitadas e por outras atividades próprias da profissão
de engenheiro civil.

As Tuas COMPETÊNCIAS:
Espírito de Equipa e Capacidade de Adaptação; Perseverança, Autonomia e Sentido de
Responsabilidade; Organização, Sentido e Capacidade de decisão; Aplicar os conhecimentos
descritos em contexto da entidade revelando capacidade de saber estar e de resolver questões
em fase de projeto e de obra. Capacidade de gerir conflitos e negociação.

Os Teus CONHECIMENTOS:
Técnicas Informáticas: de AutoCAD ou Archicad, MS Project, MS Office (com especial incidência
no Excel), Skecthup, Robot; Eng. Civil; Levantamentos e Medições; Projeto de estruturas; Projeto
Águas e Esgotos; Construções de Edifícios; Materiais; Orçamentação; Acompanhamento de
Empreitadas (supervisionado e auxiliado pelo tutor); Levantamento de Patologias; Domínio de
softwares especializados para a prática profissional.

SABERES-SER:
Revelar perícia, iniciativa, abertura à mudança e espírito de equipa Demonstrar capacidade de
planeamento, organização do trabalho e de gestão tempo; Demonstrar capacidade de
comunicação e relacionamento interpessoal; Compreender as necessidades e interesses dos
clientes, públicos-alvo e da entidade; Interagir com os outros e com o meio; Tomar a iniciativa
no sentido, de encontrar atempadamente as soluções adequadas na resolução de situações
imprevistas e de emergência. Integrar regras e procedimentos instituídos na entidade.
Envio de CV´S para: mail@tuu.pt

