
 

ENGIMOV CONSTRUÇÕES, S.A., empresa de renome que atua no ramo da Construção Civil e Obras 

Públicas, pretende recrutar:  

 

DIRETOR DE OBRA (M/F) 

 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:  
- Planeamento e preparação da obra  

- Estudo, interpretação, planeamento e organização do projeto de execução e restantes documentos contratuais da 

empreitada  

- Reorçamentação de todas as atividades prevista na obra  

- Determinação das necessidades de mão-de-obra, equipamentos e materiais a afetar à obra e na definição de 

subempreitadas necessárias 

- Estudo, elaboração do plano de montagem quanto à sua localização e dimensão, montagem do estaleiro e 

mobilização de equipamentos  

- Coordenação, gestão e controlo de trabalhos e equipamentos  

- Elaboração do dossier de obra e manter um arquivo organizado da documentação relativa à execução da obra  

- Gestão contratual com dono de obra  

- Representação da empresa perante donos de obra, equipas de fiscalização e outros representantes  

- Garantir os objetivos definidos em termos de prazo de execução, padrões de qualidade e rentabilidade  

- Assegurar a organização da documentação necessária à gestão da qualidade   

- Controlo de subempreiteiros  

- Elaboração dos desenhos finais da obra e compilação técnica  

- Coordenação do desmantelamento do estaleiro  

- Encerramento de contratos de subempreitadas  

- Encerramento do contrato com o cliente, gerindo possíveis conflitos 

 

REQUISITOS:  

- Formação superior em Engenharia Civil 

- Inscrito na Ordem dos Engenheiros 

- Experiencia min. 5 anos  

- Domínio ferramentas do Office, Autocad; MSProject 

- Capacidade de liderança e coordenação de equipas  

- Elevado sentido de organização, cumprimento de objetivos e de prazos  

- Capacidade de análise e pensamento crítico  

- Orientação para o negócio e o cliente 

- Capacidade de iniciativa e dinamismo 

- Capacidade de argumentação, resiliência  

- Forte sentido de responsabilidade, organização, rigor e profissionalismo 

 

Responder para:  

recursoshumanos@engimov.pt 

suzana.vasconcelos@engimovworks.pt  

  

Identificando os seguintes elementos; 

- Expectativa Salarial 

- Disponibilidade 

- Assunto: DO Nacional 
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