
 

 

Ref.ª 19/DEGA/2022 

Gestor de Obra 

Direção de Engenharia e Gestão de Ativos 

(M/F) 

 

A Direção de Engenharia e Gestão de Ativos é uma das Direções centrais da ANA, composta por 

uma equipa multidisciplinar, com a responsabilidade pelo desenvolvimento e gestão de projetos 

de infraestrutura para os vários aeroportos nacionais. 

Esta Direção pretende recrutar um(a) trabalhador(a), cujas principais funções serão: 

 

• Assegurar a gestão de contratos de conceção/construção/fiscalização de processos a 

cargo da DEGA;  

• Colaborar na coordenação das equipas (empreiteiro e fiscalização), garantindo o estrito 

cumprimento das respetivas condições contratuais; 

• Supervisionar a fiscalização da obra, gerindo a execução do seu contrato, 

nomeadamente o acompanhamento do de controlo de custos, de prazos, de qualidade, 

das vertentes de segurança e ambiental, fazendo cumprir os normativos internos, 

legislação e regulamentação aplicável e todas as disposições estipuladas nos cadernos 

de encargos e demais documentos contratuais. 

• Proceder à consignação das obras e à abertura de estaleiro e garantir o cumprimento 

de todos os procedimentos necessários para que as mesmas se possam realizar nos 

prazos definidos; 

• Analisar autos de medição respeitantes a empreiteiros e a prestadores de serviços de 

fiscalização; 

• Assegurar, quando necessário, a correta tramitação de trabalhos a mais e a menos, bem 

como de prorrogações de prazos ou suspensões; 

• Realizar vistorias para efeitos de receção, analisar e verificar compilações técnicas e 

telas finais; 

• Proceder à receção das obras e à realização de todos os procedimentos inerentes ao 

fecho das mesmas, bem como a intervenção durante o período de garantia, se 

necessário; 

• Assegurar o correto arquivo de toda a documentação de obra; 

• Colaborar em processos de contratação/“procurement” (consultas, concursos, análise e 

comparação de propostas). 

• Executar tarefas no âmbito da SST e, nessa matéria, apoiar/representar a Direção em 

que se insere. 

 

 

Requisitos da função/formação: 

• Licenciatura em Engenharia Civil; 

• Experiência de três anos em funções semelhantes na área da construção; 

• Experiência em fiscalização de obras; 



 

 

• Formação em Segurança e Saúde no Trabalho nível 6, com CAP válido (preferencial); 

• Experiência como Coordenador de Segurança em Obra - CSO (preferencial); 

• Experiência em gestão ambiental de edifícios e/ou obras (preferencial); 

• Conhecimentos de legislação, regulamentos e normas sobre segurança, higiene e saúde 

no trabalho (preferencial); 

• Conhecimentos sólidos de MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Project) e 

Teams (preferencial); 

• Carta de condução; 

• Fluência em inglês; 

 

Perfil comportamental privilegiado: 

 

• Excelentes capacidades de planeamento e organização; 

• Gestão de informação; 

• Elevada capacidade de comunicação (oral e escrita); 

• Iniciativa; 

• Resiliência; 

• Trabalho em equipa; 

• Relacionamento interpessoal. 

 

 

Outras informações: 

Local de trabalho: Lisboa, com disponibilidade para deslocações frequentes. 

Os (As) candidatos (as) pré-selecionados (as) serão submetidos (as) às provas consideradas 

necessárias após análise das respetivas candidaturas. A formalização da candidatura deve ser 

feita, para o e-mail recrutamento.ana@ana.pt, com a indicação da referência do anúncio. 

https://www.net-empregos.com/higiene/
https://www.net-empregos.com/emprego-saude-medicina-enfermagem.asp
https://www.net-empregos.com/ingles/
mailto:recrutamento.ana@ana.pt

