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OBJETIVO: ANALISTA DA QUALIDADE, COORDENADOR DA QUALIDADE, ASSIST. ENGENHARIA 

 
FORMAÇÃO 
 
Pós Graduação em docência – FACCAMP - concluído Dez/16 
Graduação em Engenharia Civil – FACCAMP (Cursando) – término Dez/17 
Graduação em Matemática – FACCAMP – concluído Set/15 
Técnico Mecatrônica – Duque de Caxias – concluído Jul/2011 
Técnico Gestão da Qualidade ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 – MacPoli (2011).  
Auditor Líder da ISO TS 16949:2009 – Bureau Veritas 
Auditor Líder ISO 9001:2008 - BSi 
 

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES 
 
Qualidade Construtoras: Implantação e manutenção de sistemas de gestão da qualidade 
integradas ou não nas normas: ISO9001:2008, ISO14001, OHSAS 18001, ISO TS 16949, 
PBQP-H Nível A, CRCC Petrobras; e ou conforme instruções do cliente, criação, implantação 
e monitoramento de procedimentos, normas técnicas, gerenciamento de documentos, registros 
e indicadores, mapeamento de processos, utilização de ferramentas da qualidade, realização 
de auditorias, controle de não conformidades, ações corretivas, preventivas e de melhoria, 
programas de melhoria contínua, implantação laboratório de controle de qualidade, Implantação 
5S, controle, monitoramento e inspeção da produção, embalagem e logística, Implantação da 
qualidade e seus controles por toda empresa, linha de produção e canteiros de obras, Inspeção 
e controle da execução de serviços controlados, Inspeção e controle do recebimento dos 
materiais controlados, matéria prima, liderança de equipes e treinamentos em geral para a 
construção civil. 
 
 
Segurança do Trabalho: criação, implantação e monitoramento de procedimentos, normas 
técnicas, gerenciamento de documentos, registros e indicadores, mapeamento de processos, 
auditoria documental e apoio constante aos profissionais da segurança do trabalho, auxilio e 
monitoramento das normas de segurança, postura de trabalho, saúde e bem estar dos 
colaboradores e sua qualidade por toda empresa. 
 
 
 
Meio Ambiente: criação, implantação e monitoramento de programas ambientais, 
levantamento de aspectos e impactos ambientais, planos de gerenciamento de resíduos 
sólidos, líquidos e gasosos, prevenção de perdas e controle de impactos ambientais, controle 
de atendimento legal, indicadores de meio ambiente, conforme os requisitos das normas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 
 

 
JPA ENGENHARIA – 03/2015 a 03/2016 
Empresa de médio porte nacional – Montagens Industriais e Manutenção  
 
Cargo: Analista do SGI / RD 
Motivo da saída: Falta de novos contratos 

 
 

FYP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – 08/2013 até 10/2014 
Empresa de médio porte de Construção Civil – Residências verticais 
 
Cargo: Analista da qualidade / RD SGQ 
Motivo da saída: Falta de novos contratos 
 
 
EPEL EMPRESA PAULISTANA DE ENGENHARIA – 09/2012 a 08/2013 
Empresa de grande porte de Construção Civil – Galpões e Res. Verticais 

 
Cargo: Coordenador de QSMS / RD 
Motivo da saída: Paralisação das atividades da empresa 
 

 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL  
 
Informática: Usuário avançado                      

Inglês: Básico/Intermediário 

 

CURSOS 

Curso prático de execução de obras civis – Cursando 2017 

Interpretação e Aplicação – ISO9001:2015 

Gerenciamento e ferramentas de gestão de riscos – ISO31000 

Auditor Líder ISO9001:2008 – BSI 

Auditor Líder ISO TS 16949:2009 (Automotiva) – Bureau Veritas - 2015 

Gestão da Qualidade: ISO9001-ISO14001-OHSAS18001- Macpoli 

Auditor Interno do SGI – ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 – Consiq - 2015 

RD - Representante da Direção - ABNT 

AutoCad 2D-3D - Impacta 

MS Project - Prime 

5S – Ishikawa – 5W2H - PDCA 

Liderança corporativa e motivação – CIESP 

Metrologia - Desenho Técnico – SENAI 

Operador de empilhadeira elétrica/gás - SENAI 

Interpretação da nova revisão da ISO9001 para ISO9001:2015 – DNV GL 

 

Observação: 

Disponibilidade para início imediato e viagens 

 


