
Engenheiro Civil 

A FUNDEP - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - sediada em Belo 
Horizonte, no campus da Universidade Federal de Minas Gerais, está entre as 
principais instituições atuantes no avanço do desenvolvimento da Pesquisa, Ensino e 
Inovação do país! Trabalhamos com impacto social através da conexão entre trabalho 
científico produzido nos Institutos de Ciência e Tecnologias Brasileiras com 
oportunidades de mercado. 

Buscamos um Engenheiro Civil para atuar em Arraial do Cabo no estado do Rio 

de Janeiro, na fiscalização de obra de torre estaiada no IEAPM - Instituto de 

Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Un. Adm. II – Campus UFMG 

Belo Horizonte, MG – Brasil Caixa postal 856 – 30161-970 

Telefone: (31) 3409-4200 | www.fundep.ufmg.br 

 

 

Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. 

Descrição das atividades a serem desempenhadas: 

 Fiscalização da obra da Torre Estaiada no IEAPM: 

 O profissional será responsável por acompanhar e fiscalizar diariamente 

as obras civis executadas por empresa terceira; 

 Será responsável pela conferência/aprovação das medições e liberação 

da Nota Fiscal para pagamento; 

 Será responsável pela anotação do Diário de Obras em nome da 

Contratante e elaboração e registro fotográfico diário da evolução das 

atividades; 

 Deverá garantir a execução técnica conforme previsto nos projetos, 

memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico- 

financeiro, legislações e normas técnicas e de segurança; 

 Será o Responsável Técnico de fiscalização da obra, com ART 

registrada no CREA; 

 Deverá avaliar e reportar à Engenharia da FUNDEP qualquer alteração 

em projeto/especificação/cronograma/orçamento para formalização. 

 
Exigências da vaga: 

 

 Formação em Engenharia Civil; 

 Experiência em fiscalização de obras de fundação e estrutura, comprovada 

através de atestado registrado no CREA; 

 Possuir quitação da anuidade de pessoa física vinculada ao CREA. 

 
Exigências da vaga: 

 

 Tempo de formação igual ou superior a 10 anos; 

 Experiência em obras e projetos de fundações e estruturas prediais. 

Regime de Contratação: RPA. 

http://www.fundep.ufmg.br/


INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Local de trabalho: IEAPM – Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, 
localizado na rua Kioto, 253 - Praia dos Anjos, Arraial do Cabo - RJ, 28930-000. 

Duração do contrato: Dois meses, com possibilidade de ampliação. 
Carga horária: 2 horas diárias (10 horas semanais) 
Remuneração bruta: R$2.700.00 + R$400,00 de despesa com transporte a ser 
incorporada na remuneração. 

Os interessados deverão encaminhar o currículo até o dia 30/05/2022 para o e-mail 
vagaengenhariario@gmail.com 

Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Un. Adm. II – Campus UFMG 

Belo Horizonte, MG – Brasil Caixa postal 856 – 30161-970 

Telefone: (31) 3409-4200 | www.fundep.ufmg.br 

 

 

 
 

 

Apoiar a transformação do conhecimento em educação, saúde, cultura, com avanço 
técnico-científico e em vários outros benefícios para a sociedade. Esse é um dos 
nossos princípios. 

mailto:vagaengenhariario@gmail.com
http://www.fundep.ufmg.br/

