
 
 

 

A QUADRANTE procura reforçar a sua Equipa de acordo com a estratégia de crescimento definida. 

Com projetos nacionais e internacionais de diversas tipologias e escalas, a QUADRANTE oferece uma 

experiência profissional única no mercado nacional. 

 

Engenheiro Civil Trainee – Infraestruturas Urbanas – Lisboa (M/F) 

 

Responsabilidades: 

- Conceber soluções técnicas eficientes que respondam às necessidades do cliente, calculadas e 

dimensionadas de acordo com as regulamentações aplicáveis; 

- Otimizar soluções numa perspetiva global, ou seja do ponto de vista técnico, económico e ambiental; 

- Garantir a execução dos projetos dentro dos prazos estabelecidos; 

- Desenvolver ferramentas e metodologias de trabalho que permitam melhorar os resultados e a 

produtividade; 

- Manter-se atualizado no que respeita a evolução, tendências, melhores práticas e soluções dentro da sua 

área de conhecimentos. 

 

Perfil: 

- Mestrado em Engenharia Civil, perfil de Vias de Comunicação ou Construção; 

- Capacidade de adaptação e trabalho em equipa; 

- Forte sentido de responsabilidade e autonomia; 

- Foco na excelência; 

- Autonomia na comunicação oral e escrita na língua inglesa. 

 

O que oferecemos: 

Ao fazer parte do Grupo QUADRANTE terás como missão criar valor através de soluções de Arquitetura e 

Engenharia economicamente otimizadas, sustentáveis e de excelência técnica. Somos uma equipa de 300 

profissionais empenhados no desenvolvimento de um amplo leque de serviços de Projeto e Consultoria nas 

áreas de Edifícios, Transportes, Indústria e Energia, Infraestruturas Hidráulicas, Ambiente e Aeroportos. A nossa 

cultura está focada na confiança que oferecemos aos nossos clientes mas também na ambição que as nossas 

equipas têm de crescer profissionalmente, adquirindo experiência e elevada qualificação técnica. O espírito de 

equipa está presente no nosso ADN, quer através da partilha de conhecimentos no dia-a-dia, quer através de 

iniciativas que reforçam o sentido de comunidade. Acreditamos no potencial de cada um e queremos ajudar-

te a desenvolver as tuas capacidades, criando valor para o teu futuro.  

 

Junta-te ao Grupo QUADRANTE! 

Envia-nos o teu CV atualizado para o e-mail rh.candidaturas@qd-eng.com, mencionando a referência 

REF_INFUR. 
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