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A MAP Engenharia, empresa de referência no setor da construção e reabilitação, pretende reforçar a 

equipa do Departamento de Produção com um/a Preparador/a de Obra (M/F),  de Construção Civil de 

Edifícios, para Estágio Profissional Remunerado, com duração de 9 meses, preferencialmente na Região 

da Grande Lisboa. 

 
Na estratégia de crescimento e aposta na formação e desenvolvimento de carreiras de jovens 

profissionais, pretendemos integrar jovem recém-Mestrado Integrado (M/F) para o Departamento de 

Produção. 

 

Experiência prática em contexto de trabalho: 

✓ Integração no Departamento de Estudos e Projetos, dando apoio direto ao Departamento de 

Produção. 

✓ Análise de Projetos de Execução completos (Projetos e Cadernos de Encargos); 

✓ Análise de processos de Erros e Omissões. 

✓ Execução de Preparação de Obra a todos os níveis, adaptando o Projeto de Execução à realidade 

da Obra. 

✓ Medição de projetos de acordo com o caderno de encargos, partes escritas e peças desenhadas. 

✓ Análise crítica às soluções de projeto e estudo de soluções alternativas/variantes em conjunto com 

a Direção de Obra, fornecedores e projetistas. 

✓ Análise e compatibilização dos diversos projetos das diferentes especialidades. 

✓ Elaboração de Plantas de Estaleiro em conformidade com os meios necessários, condicionantes 

dos locais e regulamentação em vigor.   

 

Habilitações necessárias: 

✓ Recém-Mestrado Integrado em Arquitetura. 

✓ Sem experiência (Estágio). 

✓ Boa capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. 

✓ Domínio da língua inglesa na componente oral e escrita (será valorizado). 

✓ Conhecimentos informáticos gerais nos seguintes programas: MS Office, AutoCAD, BIM e MS 

Project. 

 

Outros requisitos: 

✓ Com carta de condução e viatura própria. 

✓ Vontade de aprender e de se desenvolver profissionalmente. 

✓ Integração em Estágio IEFP Remunerado Nível 7 (mais valia) - estar inscrito no IEFP como 

desempregado – condição de elegibilidade. 

✓ Possibilidade de continuidade, com contrato de trabalho a termo certo, após término do estágio 

profissional. 

 

Se está interessado(a) em fazer parte de uma empresa consolidada e em crescimento contínuo, venha 

crescer connosco, envie-nos a sua candidatura para o email rh@mapengenharia.pt. 
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