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ENGENHARIA CIVIL | DIRETOR DE OBRA ADJUNTO | LISBOA 

ESTÁGIO PROFISSIONAL 
 

A NVE, empresa de referência na área da Construção Civil e Obras 

Públicas, está a recrutar um Engenheiro Civil para integrar a sua equipa de 

Produção. 

 

PRINCIPAIS FUNÇÕES 

 

Apoiar o Diretor de Obra nas seguintes tarefas: 

• Planeamento e preparação de obra; 

• Apresentação de propostas de processos construtivos, com vista à otimização 

da relação de qualidade, custos e prazos; 

• Gestão e coordenação de equipas, materiais e equipamentos em obra; 

• Gestão das diversas fases de construção da obra e de todas atividades inerentes 

à sua execução; 

• Negociação com fornecedores/subempreiteiros; 

• Assegurar a correta execução do projeto e cumprimento das condições 

contratuais; 

• Garantir o cumprimento dos planos da qualidade, ambiente, saúde e segurança 

em obra; 

 

PERFIL PRETENDIDO 

• Formação em Engenharia Civil  

• Bons conhecimentos de ferramentas informativas: MS Office, MS Project e 

AUTOCAD 

• Conhecimento de CCS e Primavera (valorizado) 

• Planeamento e Organização 

• Trabalho em equipa 

• Boa comunicação e relacionamento interpessoal 

• Liderança, Proatividade e Resiliência 

• Orientação para objetivos e resultados 

• Carta de Condução (B1/B) 

• Residência em Lisboa (obrigatório) 

• Elegível para estágio do IEFP (obrigatório) 
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OFERECEMOS 

• Integração numa empresa sólida e em crescimento  

• Integração numa equipa jovem e dinâmica  

• Desenvolvimento de carreira  

• Formação contínua 

• Seguro de saúde  

• Bolsa Estágio IEFP 

Entrada: Imediata. 

Os candidatos interessados devem enviar o Curriculum Vitae para o email 

sarasilva@nve.pt com o Assunto/Refª. Diretor de Obra Adjunto | Estágio Lisboa 
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