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ENGENHEIRO CIVIL 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

• Pós graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho – Pontifica Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul – (2015) 

• Engenheiro Civil – Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul - (2011) 

• Desenvolvimento de sistemas de Informação – 3 semestres concluídos Faculdade 
Tecnologia FTEC (2007). 

• Curso de MS Projet  – PmTech 2009 

• Técnico em Informática - Escola Big Máster - Santo Ângelo-RS.(2006) 

• Técnico em nível médio de Eletrotécnica - Escola Estadual Presidente Getulio Vargas – 
Santo Ângelo-RS. (2001) 

• Eletricista Manutenção - A.T. SENAI - Santo Ângelo-RS.(1997) 

• Eletricista Instalador -   A.T.SENAI - Santo Ângelo-RS (1997) 
 

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 

Profissional voltada à área da engenharia civil com experiência no setor de pavimentação, 

terraplenagem, saneamento e infra-estrutura, em compras de matérias, fiscalização de obra e 

como engenheiro residente em obras. Sou uma pessoa de fácil relacionamento, responsável, 

honesto, sem medo de desafios para atuar em qualquer área da engenharia, com 

disponibilidade de viagem. 

 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
Pavitec do Brasil Pavimentadora Tecnica LTDA-  Junho/14 a junho/2015. 

(Empresa no setor e pavimentação) 

 

Engenheiro Civil - Campo 

• Supervisor de contrato, como atuação em obras de recuperação de asfalto em Porto Alegre 

(SMOV), Obras de pavimentação de ruas em Rio Pardo e obras de micro revestimento em 

Santo Antonio da Patrulha. 

 

Construtora Construtec  – Jan/14 a junho/14 

(Empresa no setor de reformas e construção civil) 

 

Engenheiro Civil - Obra 

• Engenheiro de obra civil, na reforma das estações Farrapos e Rodoviária da Transurp em 

Porto Alegre. 

 

 

 



                                                                                                                             

Construtora Rimarco – Ago/13 a Novl/13 

(Empresa no setor de terraplenagem e pavimentação) 

 

Engenheiro Civil - Campo 

• Supervisor de contrato, como atuação em obras de artes e recomposição de talude para 

empresa Planalto Sul em Mandirituba- PR 

 

CC Pavimentadora Ltda – Jun/11 a Abril/13 

(Empresa no setor de pavimentação que atua junto aos órgão publico) 

 

Estagiário – Engenheiro Civil - Campo 

• Administrador do contrato de conservação da BR 116 (de Porto Alegre ate Nova Petrópolis), 

atuava junto ao Dnit e coordenava a fiscalização dos empreiteiros 

• Coordenando a obra de pavimentação asfáltica em Porto Lucena (tratamento superficial 

duplo).  Executando a base de brita graduada, o tratamento, fiscalizando os empreiteiros, 

negociando compras de materiais e realizando os serviços administrativo e Rh. 

• Como estagiário, prestando serviço de suporte na obra de Duplicação da RS 030 em Osório, 

e outras obra na cidade de Osório, obras de redes pluviais, com galeria e tubos. 

 

 

ESTAGIOS  REALIZADOS 
 

DCS-CL Construtora e Pavimentadora LTDA. Jun/10 a Jun/11 

• Estágio realizado em obra, Reforma da Praça XV de Novembro de Porto Alegre, onde atua 

como responsável pela obra na ausência da engenheira realiza medições, 

acompanhamento da obra, faz contatos com fornecedores e empreiteiros. 

 

Impertec Engenharia. Dez/09 a Jun/10 

• Suporte aos engenheiros, com levantamento de quantitativos e controle das obras; 

• Acompanhamento geral das obras; 

• Orçamentos e compras de materiais; 

 

DCS-CL Construtora e Pavimentadora LTDA. Abr/09 a Dez/09 

• Desenhos Topográficos e arquitetônicos em AutoCad; 

• Suporte aos engenheiros, com levantamento de quantitativos e controle dos diários das 

obras; 

• Acompanhamento de obras de terraplenagem, pavimentação e insfra-estrutua; 

• Orçamentos e compras de materiais; 

• Compras e lançamento das obras no programa Server Obras. 

 

 


