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Resumo

Principais competências

monitoramento de equipe de obras verticais e de saneamento
básico; controle de qualidade dos serviços segundo NBR;
planejamento de atividades c/ excel; levantamento e controle de
materiais.

Acompanhamento de Obras
Planejamento de projetos
Gerenciamento de obras

Engenheiro Civil com especialidades voltadas à supervisão e ao

Experiência
Mitra Arquidiocesana De Vitória
Engenheiro Fiscal de Obras (Voluntário)

junho de 2017 - dezembro de 2017 (7 meses)
Espírito Santo
• Controle de qualidade e gerenciamento da obra; Interpretação do projeto e
aplicação em campo; Controle de uso de materiais; medição.

ARSI - Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura
Viária
Estagiário de engenharia civil
junho de 2015 - novembro de 2016 (1 ano 6 meses)
Vitória e Região, Brasil

• Auxílio no planejamento de fiscalizações do cumprimento de contrato de
concessão da Rodovia; Mapeamento de trechos a serem fiscalizados; Auxílio
em relatórios e parecer técnico; Participação em estudos técnicos para fluidez
no trafego.

Lorenge
Estagiário de engenharia civil

setembro de 2012 - março de 2013 (7 meses)
Vitória e Região, Brasil
• Auxílio no gerenciamento, fiscalização, controle e coordenação técnica
das frentes de trabalho na torre; Planejamento, treinamento para execução,
medição e realização de relatórios das tarefas.
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Técnico em edificações

abril de 2012 - agosto de 2012 (5 meses)
• Abertura de assistência técnica; Auxílio na elaboração de contratos de
locação de maquinário e prestadores de serviços terceirizados; Cadastro
de insumos; Controle dos projetos nas obras; regularização de Alvarás das
obras; Medição das tarefas(Conferência).

SCS - Sociedade Capixaba de Saneamento
Auxiliar técnico
junho de 2010 - abril de 2011 (11 meses)
Vitória e Região, Brasil

• Responsável pelo planejamento, coordenação e monitoramento da equipe
de produção e tarefas; Participação em reuniões de planejamento estratégico;
Levantamento e solicitação de materiais e ferramentas; relatórios.

Formação acadêmica
Multivix
Bacharelado em Engenharia, Engenharia Civil · (2012 - 2016)

Centro de Desenvolvimento Técnico - CEDTEC
Técnico em edificações, Construção Civil · (2009 - 2010)
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