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Disponibilidade de mudança para: Qualquer lugar 
 

 

RESUMO 

Engenheiro Civil. Inglês Avançado. Atuação no gerenciamento, execução e fiscalização 

de obras envolvendo compatibilização de projeto, coordenação de mão-de-obra, 

controle de qualidade, suprimentos e controle de orçamento. Elaboração de projetos 

arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidrossanitários e de sinalização viária, execução e 

fiscalização de obras para clientes. Prospecção de clientes. Disponibilidade para 

viagens. 

______________________________________________________________________ 

OBJETIVO 

Atuar na prática de acompanhamento, execução e vistoria de obras e reformas e também 

na elaboração de projetos de engenharia. 

______________________________________________________________________ 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Cargo: Engenheiro Civil 

Empresa: Construtora ADO – Montes Claros, MG 

Período: Agosto de 2016 até Julho de 2017 

Atividades: - Fiscalização e execução de construção de unidade de educação infantil, 

tipo 1, na cidade de Bocaiuva-MG. 

 

- Fiscalização e execução da obra de construção da sala de treinamento do módulo do 

simulador das unidades do SEST SENAT.  

 

- Fiscalização e execução da reforma do prédio da regional do CREA-MG na cidade de 

Montes Claros-MG. 

 

Leitura dos desenhos e projetos da obra, elaboração de levantamentos quantitativos, 

realização de medições e orçamentos, desenvolvimento do planejamento das 

construções, fiscalização de cronograma de execução e análise financeira dos projetos, 

supervisão de equipe de operação e gestão da obra para controle de atividades, 

coordenação e elaboração de documentos para participação de licitações públicas, bem 

como demais atividades inerentes ao cargo. 

 

 

 



Cargo: Engenheiro Civil Autônomo 

Empresa: Andre Alves Engenharia – Montes Claros, MG – Sete Lagoas, MG – Belo 

Horizonte, MG 

Período: Março de 2014 até Julho de 2017 

Atividades: Elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, elétricos, 

hidrossanitários e de sinalização viária, execução e fiscalização de obras para clientes. 

Prospecção de clientes. 

Cargo: Estagiário de engenharia civil 

Empresa: Construmag Ltda. – Ipatinga, MG. 

Período: Março de 2013 até Novembro de 2013 

Atividades: Elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, elétricos e 

hidrossanitários. Acompanhamento e execução de obras prediais e residenciais na 

cidade de Ipatinga-MG. 

Cargo: Estagiário de engenharia civil 

Empresa: Shopping do Vale do Aço – Ipatinga, MG. 

Período: Fevereiro de 2012 até Janeiro de 2013 

Atividades: - Redução dos possíveis riscos do empreendimento nas frentes: civil, 

elétrica, hidráulica e predial. 

- Gerência do consumo dos insumos do empreendimento (água, energia, ar 

condicionado, materiais de manutenção, etc). 

- Gestão e acompanhamento do trabalho das empresas terceiras. 

- Controle de compra de materiais. 

- Assegurar o cumprimento do nível de medição de serviço das empresas terceiras 

através da realização de reuniões semanais para planejamento e execução. 

- Acompanhamento diário das manutenções preventivas e corretivas. 

- Elaboração de projetos em AutoCAD para futura obra de expansão do shopping e 

fornecimento de informações de engenharia do shopping para as empresas de 

construção responsáveis pela obra de ampliação do shopping. 

Cargo: Estagiário de engenharia civil 

Empresa: Construtora Tempo – Ipatinga, MG. 

Período: Agosto de 2008 até Dezembro de 2008 

Atividades: Acompanhamento das etapas de construção da concessionária Honda, obra 

comercial. Obra próxima ao Shopping do Vale do Aço em Ipatinga-MG. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 



FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Bacharelado – Engenharia Civil 

Universidade Presidente Antônio Carlos – Ipatinga, MG. 

Conclusão: fevereiro de 2008 até fevereiro de 2014. 

______________________________________________________________________ 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

- Word Avançado 

- Excel Avançado 

- Power Point Avançado 

- Outlook Avançado 

- AutoCAD Especialista 

- Cypecad Especialista 

- MS Project Especialista 

- Windows Avançado 

- Inglês Avançado 

 

______________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Disponibilidade integral 

Pretensão salarial: a combinar 


