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MARCOS TADEU DE MACEDO MATHIAS 

33 anos / Brasileiro / Solteiro 

Rua Luiz Decresci, 101 – Bairro: Jardim Marcelino  

Cidade: Caieiras/SP - CEP 07714-580  

Fone Residêncial: (11) 4445.4486 - Celular (11) 99798.2891  

E-mail: engemarshall@yahoo.com.br  

 

Objetivo Profissional 

Engenharia Civil 
 

Formação Acadêmica 

Engenharia Ambiental – Especialização – Concluído em 2013; 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE 
 

Engenheiro Civil – Concluído em 2008  

Universidade Nove de Julho - UNINOVE 

 

Cursos e Atividades Extracurriculares  

� Inglês Básico 2012 – CNA; 

� Auto CAD (básico); 
 

 

Experiência Profissional 

SGS Enger Engenharia Ltda. 

Engenheiro Civil - Mai/2015 a Out/2016. 

� Gerenciamento técnico das obras de recuperação de rodovias do DER no Estado de São 

Paulo pertencentes ao Programa de Investimento Rodoviário do BID. 
 

Gerenciamento do trecho oeste da malha rodoviária para à área de unidade de coordenação do 

programa de recuperação de rodovias com acompanhamento técnico das obras financiadas pelo 

BID-Banco Interamericano de Desenvolvimento – Fase IV, atuando em diversos municípios na 

fiscalização das rodovias integrantes do programa com obras tais como: Execução de 

terraplenagem de corte e aterro em solo para implantação de terceiras faixas, acostamentos, ponto 

de ônibus, dispositivos de acessos, retornos e interseções. Construção de base dos tipos (solo-

brita/ brita graduada e macadame seco). Restauração de pavimento com execução de serviços de 

reparos profundos, fresagem, reciclagem do pavimento in situ com adição de brita e cimento, 

reforço estrutural de pavimento e execução de CBUQ modificado por polímeros. Execução de solo 

grampeado (chumbadores) e muro de gabiões. Fiscalização da restauração de OAE com serviços 

de alargamento e reforço do tabuleiro, lajes de aproximação, execução de blocos de ancoragens 

em vigas longarinas para protensão externa, execução dos muros de ala das cabeceiras, 

tratamento de superfícies de concreto em pilares e vigas e implantação de barreiras new jersey. 

Substituição de obras de artes especiais por galerias. Obras de drenagem com execução de 

dispositivos de drenagem superficial e profunda, obras de arte corrente (galeria/ passagem de 

gado), hidrossemeadura para revegetação de taludes e sinalização horizontal e vertical de 

segurança para rodovia. 
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Urbaniza Engenharia Consultiva Ltda. 

Engenheiro Civil - Mar/2014 a Fev/2015. 

� Supervisão da execução das obras de adequação para ampliação da capacidade e 

restauração da rodovia federal BR-163/SC, localizada nos municípios de São Miguel do Oeste-SC, 

Guaraciaba-SC, São José dos Cedros-SC, Guarujá do Sul-SC e Dionísio Cerqueira-SC.  

Fiscalização de obras tais como: Terraplenagem de corte e aterro (solo/rocha) para execução de 

alargamento da rodovia na implantação de terceiras faixas, construção de vias marginais de 

acesso à rodovia, ponto de ônibus e acostamentos. Construção de base dos tipos (brita graduada e 

pedra rachão). Restauração de pavimento (fresagem/ recomposição com execução de CBUQ 

modificado por polímeros). Fiscalização de OAE’s na execução de 03(três) viadutos de passagem 

superior/inferior. Execução de solo grampeado em taludes de solo/rocha, muro de gabiões. Obras 

de drenagem: Execução de drenos longitudinais e profundos, sarjetas, valetas de proteção de 

crista e de aterro, obras de arte corrente (galeria e passagem de gado), substituição de bueiros e 

sinalização horizontal e vertical para rodovia. 
 

Engenheiro Civil - Fev/2013 a Fev/2014. 

� Supervisão das obras de estabilização de taludes na rodovia federal BR-101/SP-

Governador Mário Covas, localizada no município de Ubatuba/SP. 

Fiscalização de obras de contenção dos tipos: muro de arrimo em concreto armado com execução 

de binário de estacas tipo raiz, execução de reforço em cortina atirantada, execução de muro de 

gabiões, muro de alvenaria em pedra argamassada, execução de chumbadores em talude rochoso 

com tela de alta resistência e com reforço sintético de biomanta. Instalação de barreira de 

proteção contra quedas de blocos de rochas (sistemas geobrugg). Obras de drenagem (sarjetas, 

valetas de cortes e de proteção de cristas, drenos longitudinais e profundos, escadas hidráulicas, 

caixas coletoras e dissipadores de energia). Reconstrução de base de pavimento dos tipos (brita 

graduada e pedra rachão), execução de pavimentação tipo CBUQ e sinalização horizontal e 

vertical para rodovias. 
 

Cipasa Desenvolvimento Urbano S/A 

Engenheiro Civil - Out/2012 a Jan/2013 

� Empreendimentos urbanos: Desenvolvimento de Loteamento Residencial e Comercial: 

Empreendimento Portal Bragança Horizonte em Bragança Paulista/SP.  
 

Fiscalização de obras de infraestrutura na construção de áreas de lazer e social em loteamentos 

residências e comerciais, com execução de obras de fundação dos tipos:sapatas, vigas baldrames e 

pilares e execução de vigas superiores de concreto. 
 

 

Urbaniza Engenharia Ltda. 

Engenheiro Civil - Mai/2011 a Jan/2012 

� Supervisão das obras de estabilização de taludes para a manutenção da infraestrutura do 

trecho sudeste da malha ferroviária da FCA-Ferrovia Centro Atlântica em Cachoeiro de 

Itapemirim/ES e Atílio Vivácqua/ES; 
 

 Fiscalização de obras de contenção para a recomposição da estrada de ferro e estabilização de 

encosta por execução de base de aterro com rochas detonadas e arrumadas. Obras de drenagem: 

(implantação de bueiros celulares de concreto, escadas hidráulicas e valetas de proteção de 

crista). 
 

Engenheiro Jr. - Set/2010 a Abr/2011 

� Supervisão das obras na recuperação de deslizamentos de taludes de cortes e aterros da 

rodovia federal BR-459/SP-Lorena/Itajubá, localizada no município de Piquete/SP. 
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Fiscalização das obras de contenção dos tipos: execução de cortinas atirantadas, muro de 

gabiões, muro de arrimo em concreto armado, execução de solo grampeado com chumbadores e 

revestimento em concreto projetado no talude de aterro. Injeção de calda de cimento para 

consolidação de trincas do talude de corte. Obras de drenagem (sarjetas, valetas de cortes, drenos 

horizontais profundos e escadas hidráulicas). Reconstrução de pavimento em CBUQ com 

execução de reparos profundos, sinalização horizontal e vertical para rodovias. 
 

 

Planservi Engenharia Ltda. 

Assistente Técnico - Jan/2009 a Jul/2010  

� Assistência técnica à área de engenharia de projetos rodoviários do DER-SP para a 

elaboração de projetos funcionais, básicos e executivos das rodovias integrantes do programa 

“Caminhos da Qualidade” no sistema de melhorias das rodovias de acesso (SPA) (Etapas I e II); 

Auxílio à equipe técnica de engenharia para análise e aprovação de memoriais e seções de 

projetos. 
 

Consórcio Lenc-Planservi- TCL. 

 Assistente Técnico - Mar/2008 a Dez/2008 

� Serviços técnicos e administrativos para o acompanhamento das fases de elaboração dos 

projetos executivos de recuperação de rodovias participativas do Programa “Pró Vicinais” do 

Estado de São Paulo (Etapas 1ª e 2ª); 
 

 Atuação com a assistência a equipe técnica na área de engenharia durante as etapas de 

elaboração de relatórios periódicos dos projetos de recuperação de rodovias do Estado de São 

Paulo.  

 

Consórcio Concremat-Lenc-Engeo. 

Auxiliar Técnico - Set/2003 a Mar/2008 

� Apoio ao gerenciamento técnico na área de engenharia de projetos de recuperação para 

empreendimentos rodoviários; 
 

Serviços técnicos e administrativos como auxiliar da área técnica de engenharia de projetos 

rodoviários do DER-SP no cadastramento da obra, colaboração na elaboração de orçamentos e 

cronogramas, auxilio nos processos de desenvolvimento de projetos, acompanhamento de 

cronograma e controle de documentações para os projetos de recuperação de rodovias 

financiadas pelo BID-Banco Interamericano de Desenvolvimento – Fase II. 

 

 


