
GLAUBER HENRIQUE RODRIGUES DIAS, brasileiro, solteiro, 30 anos. 
 
Endereço: Rua João Gerdau,149, Pioneiros – Ouro Branco MG. 
Telefone: (31) 98786-9788 / (31) 3742-1726 – Email: glauber.civil@hotmail.com  
LinkedIn: www.linkedin.com/in/glauberdias/ 
 
OBJETIVO 
 
Desejo fazer parte de uma empresa que me dê oportunidade na área da Engenharia 
Civil, com desafios profissionais e uma efetivação no mercado da construção. Quero 
trabalhar com equipes que proporcionam grandes resultados e aprendizados.  
 
RESUMO 
 
Engenheiro Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2013). 
Experiência com mais de três anos em obras de setor público e privado. Experiência 
em execução de obras residenciais, comerciais, contenção, infraestrutura e 
reformas. Atuou como responsável em gerenciar o contrato das obras, elaborando 
medições, acompanhamento dos projetos, contratação e fiscalização de 
empreiteiras, apoio na elaboração de orçamentos e compras de materiais. 
Responsável também pela logística das obras, fiscalização de todas as etapas dos 
serviços, sempre em comprometimento com a qualidade e produtividade, seguindo o 
cronograma físico-financeiro para atender os prazos de execução. 
 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

 Pós Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – Em andamento.  

 Graduação em Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais – Concluído em Jun/2013. 

 Técnico de Informática, Colégio Batista Mineiro – Concluído em Dez/2005.  
 
 
HITÓRICO PROFISSIONAL 
 
VISUAL CONSTRUTORA DEL REI LTDA. 
Engenheiro Civil (Jan/2015 a Mar/2017). 
Atividades desenvolvidas: Fiscalização e execução de obras do setor público na área 
educacional. Responsável por gerir os contratos das obras, de modo a garantir a 
qualidade dentro das exigências das normas e projetos; apoio na elaboração de 
orçamentos e compra de materiais; atuação constante na logística da obra; 
acompanhamento e elaboração de medições; preenchimento do diário de obra e 
planilhas de aditivos; coordenar as equipes na execução dos serviços; 
acompanhamento do cronograma físico-financeiro para atender ao prazo de entrega e 
custos da obra; visitas técnicas para concorrência em licitações; representar a 
empresa junto aos clientes.  
 
LC GROSSI EMPREENDIMENTOS LTDA. 
Engenheiro Civil Trainee (Ago/2013 a Dez/2014). 
Atividades desenvolvidas: Fiscalização e execução de obras residenciais, comerciais e 
reformas. Acompanhamento de todas as etapas construtivas junto aos empreiteiros e 
arquitetos. Leitura e alteração de projetos; responsável pelo orçamento e compra de 
materiais. Atuação constante na logística da obra de modo a liberar serviços para 
todas as equipes empreitadas. Representante da empresa junto aos clientes. 
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PROJETO RONDON MINAS RESÍDUOS.  
Voluntário (02/07/2011 a 17/07/2011). 
Atividades desenvolvidas: Voluntário no projeto Rondon Minas Resíduos na cidade de 
Jampruca-MG, com a apresentação de palestras sobre a atuação dos resíduos sólidos 
no meio ambiente para os professores, políticos e moradores da região. Apresentação 
de projetos para melhorias na coleta dos resíduos sólidos e disposição final na própria 
cidade. Atividades para a integração na sociedade dos cidadãos carentes.  
 
HAP ENGENHARIA LTDA. 
Estagiário de Engenharia Civil (Ago/2009 a Mar/2010). 
Atividades desenvolvidas: Fiscalização e acompanhamento das etapas construtivas de 
obras residenciais (conjunto habitacional popular) e de contenção (muro atirantado) do 
PAC (Programa de aceleração do crescimento).  
 
CONSTRUTORA TALVEGUE. 
Estagiário de Engenharia Civil (Ago/2008 a Fev/2009). 
Atividades desenvolvidas: Fiscalização e acompanhamento das etapas construtivas de 
reformas escolares, residenciais e comerciais. Responsável por coordenar as equipes 
e apoio na logística das obras.  
 
COOPERAÇO – COOPERATIVA DOS EMPREGADOS DA AÇOMINAS. 
Técnico de informática (Dez/2005 a Jun/2006). 
Atividades desenvolvidas: Administrador do CPD (Centro de processamento de dados) 
e manutenções dos computadores da empresa.  
 
 
QUALIFICAÇÕES 
 

 Idioma (s): Inglês Intermediário. 
 AutoCAD: Intermediário. 
 Informática: Sistemas Operacionais, Microsoft Office, Internet, Redes, 

Montagem e Manutenção de hardware, Programação.  
 
 
CURSOS 
 

 Projeto Rondon – Gerenciamento de Resíduos Sólidos, PUC MG. 
 Seminário Ético Profissional – Engenharia Civil, PUC MG. 
 Sistemas de Tubulação Flexível – PEX TIGRE, PUC MG. 
 Soluções em Geotecnia – Maccaferri, PUC MG. 
 Projeto de Dimensionamento de Redes Internas para Gás Natural – 

GASMIG, PUC MG. 
 Liderança - Como desenvolver times de alta performance, SEBRAE. 

 
 
PRETENSÃO SALARIAL: à combinar. 
 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: Disponível para mudança de localidade e 
viagens. 


