
 

Vaga: Supervisor de Construção 
Local: Ilha do Príncipe  
Nº de vaga: 2 (duas) 
 
DESCRIÇÃO DA EMPRESA 
 
VISÃO 
Desenvolvimento social e económico sustentável no Príncipe e conservação da Reserva da 
Biosfera da UNESCO na ilha 
 
MISSÃO 
Tornar-se uma inspiração global através de integrado ecoturismo sustentável, agro-florestação, 
serviços de apoio e iniciativas sociais.  
 
VALORES E COMPORTAMENTOS 
Sustentabilidade 
Utilizamos os recursos de forma eficiente e fazemos tudo o que podemos para minimizar o nosso 
impacto no ambiente. 
Trabalho em equipa 
Trabalhamos em colaboração, apoiando-nos mutuamente na consecução de objetivos baseados 
no que é melhor para todos. O todo é maior do que a soma das suas partes. 
Autenticidade 
Somos motivados por princípios, paixão e fazendo uma diferença genuína na vida das pessoas. 
Agimos com integridade em tudo o que fazemos. 
Respeito 
Respeitamos a nós mesmos e aos outros; e o ambiente em que vivemos. Acreditamos na 
igualdade de oportunidades: dar a todos a oportunidade de alcançar o seu pleno potencial, livres 
de preconceitos e discriminações de qualquer tipo. 
Segurança 
Tudo o que fazemos é baseado na segurança de cada associado, dos nossos convidados e das 
pessoas das comunidades à nossa volta. Não tendo acidentes como alvo, garantimos que onde 
trabalhamos e operamos é seguro. 
 
DIMENSÃO ACTUAL 
Aproximadamente 500 colaboradores. 
 
SECTORES DE ACTIVIDADE 
Eco Turismo; Turismo Sustentável 
Agricultura Orgânica 
Carpintaria 
 
 

 
 
 
 



 

 
ANÚNCIO 

RESPONSABILIDADES 
• Supervisão e planeamento das atividades dos trabalhadores 
•  Monitorização da segurança no desenvolvimento das atividades 
• Verificação da qualidade, fluxo e movimentação de materiais e insumos utilizados 
•  Supervisão da execução dos projetos 
• Acompanhamento do cronograma e medições em obra 
• Elaboração de documentação técnica e relatórios de execução 

REQUISITOS   
EDUCAÇÃO 

• Formação superior / técnica relevante na área de construção será uma vantagem 
EXPERIÊNCIA 

• 2 a 5 anos de experiência comprovada na função (em África será uma vantagem) 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

• Português fluente, 
• Nível de inglês intermédio ou superior 
• Experiência em obras de reabilitação de edifícios, tanto em fase de estrutura 

como em acabamentos 
• Conhecimentos de leitura e interpretação de peças desenhadas e escritas de 

projetos de construção civil será uma vantagem 
• Português fluente 
• Conhecimentos de informática 
• Carta de condução  

COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS 
• Capacidade de gestão, organização, liderança e motivação de equipas 
• Capacidade de trabalho sob pressão com rigor e disciplina 
• Elevado sentido de proatividade e resiliência com atitude positiva 
• Facilidade de adaptação em residir e trabalhar em ambiente remoto 
• Disponibilidade para viagens em trabalho 

 
CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA EMPRESA 
 
BENEFÍCIOS E TIPO DE CONTRATO 

• Contrato de trabalho a Termo Certo (06 meses), com período experimental de 
01 mês 

• Entrada Imediata 
 

Envie a sua candidatura para: 
 

➢ careers@hbdprincipe.com 

mailto:careers@hbdprincipe.com

