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Rua Alexandre de Antoni, 2504 

95042-100  Universitário  Caxias do Sul  RS 

(54) 99625-3454  

ggdecimo@gmail.com.br / Skype: Gdecimo 

 25 anos  Brasileiro(a)  Casado(a) 

Disponibilidade para viagens e mudança 
 

 

OBJETIVO: Engenheiro Civil – Execução / Planejamento / Gerência de obras de Grande Porte 

Pretenção salarial – R$ 70.000,00 anuais.  
  

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 
 
 Carreira desenvolvida na área de Engenharia Civil, com experiência no acompanhamento, 

planejamento e controle de obras, elaboração de cronograma físico-financeiro e desenvolvimento de 

indicadores de desempenho, agindo de acordo com os custos e prazos estabelecidos pela organização. 
 Mais de 5 anos de experiência em execução de Obras Residenciais e Comerciais 
 Experiência na implantação e aplicação dos sistemas de qualidade sistema ISO 9001- PBQP-H  
 Desenvolvimento de projetos internos referentes a qualidade e aprimoramento do setor comercial com 

novos programas de benefícios. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
01/2013 ao presente Fisa Incorporadora LTDA. 

   Empresa de grande porte do segmento de Construção Civil. 

   Auxiliar de Engenharia Civil– Salário final R$3.000,00 

Estágio em Engenharia Civil – Salário final R$1.200,00 (01/2013 a 01/2015) 

 

 Habilidade na realização de medições, assim como na preparação de relatórios técnicos, avaliando os 

recursos disponíveis e os procedimentos mais adequados ao tipo de projeto conduzido, aliado a 

estruturação da previsão de gastos mensais e sazonais, análise de dados e emissão de reportes 

técnicos, repassando informações estratégicas à Diretoria, contribuindo para as tomadas de decisões. 

 

 Gestão de pessoas, trabalhando na distribuição de tarefas, alocação da mão de obra, avaliação de 

performance e prestação de orientações, buscando a formação de equipes capacitadas e alinhadas ao 

cumprimento das metas. 

 

 Controle de projetos, cronograma e orçamento referente a obra, além da execução referentea  ISO 

9001 – PBQP-H nível A. 

 

 

 

10/2012 a 12/2012 Ambquality – Assessoria Química, Ambiental e Ocupacional 

   Empresa de pequeno porte do segmento de Segurança do Trabalho. 

   Estágio em Segurança do Trabalho – Salário final R$600,00 
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 Responsável pela supervisão de atividades referentes a segurança, correta utilização de equipamentos 

e fiscalização quanto a proteção da integridade física e patrimônio das obras contratadas. Identificar e 

corrigir anomalias através do serviço de vigilância e relatório semanal correspondente a cada canteiro. 

 

 Orientar as equipes de trabalho, juntamente com reuniões mensais referente a eficacia da segurança 

no trabalho dentro do canteiro de obras 

 

 

 

03/2012 a 09/2012 Construsempre Empreendimentos Imobiliários LTDA  

   Empresa de pequeno porte do segmento de Construção Civil. 

   Estagiário de Engenharia Civil – Salário final R$720,00 

 

 Estágiar nas diversas áreas da empresa, visando o aprendizado de competências prórpias para 

atividade profissional, contextualizando o desenvolvimento nas áreas da engenharia civil. 

 

 Vivência no planejamento e execução de construções, ampliações e reformas, atuando ainda na 

realização de estudos de características e especificações para orientação de obras, focando o 

atendimento dos cronogramas estabelecidos. 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Graduação em Bacharel de Engenharia Civil - concluída em 06/2016 

Universidade de Caxias do Sul - UCS 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
MS Project – Engenheiro Rafael Weber – 12 hrs 

Segurança em Instalações Elétricas | NR10 – Engenheira Fabiana Caus  - 18hrs 

Condições e meio ambiente de trabalho na ndústria da Construção | NR18 – Engenheira Fabiana Caus 

Trabalho em Altura | NR35 – Engenheira Fabiana Caus 

Gestão de Resíduos da Construção Civil – UCS – Universidade de Caxias do Sul – 12hrs 

Solid Works 2D e 3D – Engenheiro Luiz Gavazzoni – 80hrs 

SENAI Elétrica Predial – 120h 

SENAI Hidráulica Predial – 80 hrs 

Curso PBQP-H | ISO 9001 – Engenheiro Givanildo Garlet – 4hrs 

 

IDIOMAS 
 
Inglês – Avançado – Instituto College Idiomas 04/2009 – Caxias do Sul 

 

INFORMÁTICA 
 
Conhecimento em Pacote Office e Internet. 

Conhecimento em Pacote Adobe  

Conhecimento em Autocad 2D 

Conhecimento em Google Sketch-up 

 


