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Objetivo 
 

Projetista,Tecnico Agrimenor ou atividades correlatas . 
 
 

Perfil profissional 
 

Comprometido novas tecnologias ao desenvolvimento dos projetos, seja 
em campo ou escritório. Dedicado à motivação e coordenação de equipes 
multidisciplinares tendo como foco o aperfeiçoamento das soluções 
técnicas e o atendimento às necessidades e prazos. 
 
Coordenador técnico e projetista no ramo de rodovias e ferrovias por mais 
de 15 anos, atuando em empresas de construção, projetos, gerenciamento 
e fiscalização; 
 Áreas de atuação: 
 
- Projetos e obras rodoviárias; 
- Projeto e obras ferroviárias; 
- Projetos e obras de Saneamento; 
- Projeto e obras industriais; 
-Supervisão e acompanhamento de equipesde topografia; 
-Levantamentos Planialtimetricos cadastrais; 
-Planejamento,dimencionamento e execução de serviços 
georeferenciados;  
 Atividades desenvolvidas: 
 
-Acompanhamento integral de todo o processo de scaneamento a laser da 
EFC,trecho Marabá-Parauapebas. 
- Gerenciamento de equipes de projeto e topografia; 
- Desenvolvimento pessoa e profissional da equipe; 
- Propostas técnicas; - Apoio ao planejamento de obra; 
- Medição de custos de obra; 
- Projeto geométrico; 
- Projeto de drenagem; 
- Projeto de terraplenagem; 



- Projeto de pavimentação; 
- Projeto de segurança rodoviária (sinalização); 
 

 
 
Formação 
  Escolaridade Formação superior (cursando). 

  Curso técnico – Médio (2o grau) Técnico em Agrimensura, CEFET ES (dezembro/1996) - concluída. 
  Graduação Engenharia Civil, Estácio (dezembro/2018) - cursando. 

 
Idiomas Inglês: leitura intermediária, escrita intermediária, conversação básica. 
 
Histórico profissional 
  IM Engenharia Ltda EPP - de maio/2013 a Junho/2016 (Empresa de médio porte no segmento engenharia) 

Projetista Sênior Projetista Sênior no escritório de projetos da I.M.Engenharia, 
mobilizado em São Luís do Maranhão - MA, para o desenvolvimento da 
Engenharia Detalhada da Duplicação da Estrada de Ferro Carajás - 
EFC. 
  PROGEN Engenharia Ltda - de maio/2012 a abril/2013 (Empresa de grande porte - multinacional (Brasil) - no segmento 
engenharia) 
 
Projetista Sênior de Estradas e Ferrovia Desenvolvimento Projeto Executivo de 53 Pátios ao longo da EFC - 
Estrada de Ferro Carajás compreendendo 294,00km de projetos 
Geométricos, Drenagem, Terraplenagem e Superestrutura 
 
Desenvolvimento de Projeto Executivo de Pátio escola em São Luis , 
com extensão de 2,50km. 
 
  Noronha Engenharia Ltda - de novembro/2010 a abril/2012 (Empresa de médio porte no segmento engenharia) 
Projetista Sênior de Estradas e Ferrovia Atividades desenvolvidas: 



- Gerenciamento de equipes de projeto e topografia; 
- Propostas técnicas; 
- Apoio ao planejamento de obra; 
- Medição de custos de obra; 
- Projeto geométrico; 
- Projeto de drenagem; 
- Projeto de terraplenagem; 
- Projeto de pavimentação; 
- Projeto de segurança rodoviária (sinalização); 
  IM ENGENHARIA LTDA EPP - de junho/2003 a novembro/2010 (Empresa de médio porte no segmento engenharia) 
Projetista Sênior Co-autoria do Estudo de Viabilidade Técnica / Concepção da Ferrovia 
Litorânea Sul, entre o ramal de Ubú e Cachoeiro de Itapemirim, no 
Espírito Santo. Vitória / ES; 
Co-autoria na elaboração dos Projetos Executivos de Infra e 
Superestrutura Ferroviária, localizados no Complexo Portuário de 
Tubarão - Vitória / ES; 
Co-autoria na elaboração dos projetos para o Estudo de Viabilidade 
Técnica Ligação Ferroviária PRC, ligando Neuquén (Argentina) a 
Mendoza (Argentina), totalizando 360,00 km de extensão, incluindo 
duas Pêras de Carregamento; 

Outros objetivos 
  Região de trabalho  

Aceita considerar propostas de outras regiões. 
Aceita viajar pela empresa. 

Informações complementares 
 

Principais projetos trabalhados: 
 
Corredor viário de BRT´s Transoeste - Ligando a Barra da Tijuca a Santa 
Cruz -RJ.Compatibilização do projeto executivo com base no projeto 
básico e apoio a obra da Odebrecht em andamento.Emissão de notas de 
serviços, cálculos de volumes , ajustes de superelevação e alterações no 
local devido a interferências. 
 
PRC-(ARG)-Projeto Rio Colorado, desenvolvimento de geometria 
ferroviária horizontal/vertical com base nas premissas do projeto e analise das interferências. 
 
Supervisão,cálculos topográficos e geodésicos para a elaboração das 
plantas topográficas para apoio ao projeto da SunCoke na area da 
ArcelorMIttal-ES. 
 



Projetos rodoviários caminhos do campo totalizando 62 km de projeto 
rodoviário e de drenagem superficial seguindo as normas do DNIT 
  
Especializações:  
 
Domínio do software CIvil3D, Global Mapper e de diversas ferramentas 
para a elaboração de projetos Rodoviários e Ferroviários. 
Dominio e utilização de Estações Totais GPS estatico e cinemético. 


