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Vaga: Engenheiro de obras e Contratos 
 
 
Unidade: Union Matriz 
Tipo: Efetivo 
Contratação: CLT 
 
Horário de Trabalho:  

• 08:00h as 18:00h - Almoço: 12:00h as 13:12h 

• Presencial 
 
Departamento: Engenharia 
 
Benefícios: 
 

• Plano de saúde e odontológico 

• VR 

• Carro 

• Celular 

• Day off de aniversário após 1 ano de casa 
 

 
 

Principais atividades: 
 

• Atuando na Coordenação de obras de Data Center, com auxílio de ferramentas (MS 
Project); 

• Controle fluxo financeiro e de mão de obra, Implantação de sistemas de energia, 
climatização de precisão, cabling e segurança; 

• Garantir qualidade de obra acompanhando e gerenciando obras de sistemas de 
energia, climatização de precisão, cabling e segurança; 

• Desenvolvimento de cronogramas de obra – ferramenta Project; 

• Orçamento de obra contratando terceiros e desenvolvendo novos parceiros na área de 
atuação; 

• Relatórios gerencias evidenciando as atividades de obra demonstrando a qualidade 
executadas dentro do planejado; 

• Criação de indicadores para a área técnica buscando evidenciar volumetrias e números 
de desempenho objetivando medir os resultados da área de atuação traçando metas 
de melhoria evidenciando os resultados da área; 

• Procedimentos de obras baseados na funcionalidade do equipamento e 
operacionalização da intervenção a ser realizada; 

• Acompanhamento de obras no cliente assegurando o escopo, custo e qualidade dentro 
do projeto; 
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Formação: 
 

• Engenheiro Eletricista ou Mecânico 

• Certificações em Data Center e pós-graduação em gerenciamento de projetos será um 
plus 

 
Habilidades comportamentais: 
 

• Inteligência emocional;  

• Saber lidar com conflitos;  

• Dinamismo nas atividades;  

• Lidar bem com pressão;  

• Habilidades no relacionamento interpessoal. 
 
 


