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                                                  Casado – 30 anos 

 

Experiência de mais de 5 anos em Custos  

Solida experiência em Custos relacionados a Construção Civil, Engenharia civil – Custos na área Industrial, 
importação, materiais para construção e de Transporte, cálculos de Engenharia. 
 

• Elaboração de memorial descritivo de obra, orçamento, cálculo de custos dos materiais e serviços , 
análise das redes PERT/CPM, elaboração de cronograma físico financeiro. Acompanhamento dos 
serviços executados. 

• Gerenciamento de manutenção em edifícios inteligentes, elaboração de relatórios gerenciais e 

acompanhamento da equipe na execução dos trabalhos de elétrica, hidráulica, refrigeração, reparo 

de fachadas, entre outros. Orçamento para materiais e peças de reposição; Elaboração de 

treinamentos e reuniões para avaliação de desempenho e desenvolvimento da equipe, analise de 

check-list. 

• Análise e Cálculo de resistência de concretos, solos e Aço; Registro de Materiais, Medições, 

Relatório geral de obra, Publicação de resultados via site. Curvas S e ABC, Memorial Descritivo, 

Cronograma Físico Financeiro e Relatório de Viabilidade; Medições. 

• Inventário de materiais em processo e em estoque; 
•  Auditoria do processo de fabricação e acompanhamento dos serviços realizados, controle de refugo 

e desperdício; 
• Faturamento por cliente e margem de lucratividade, Auditoria de materiais em estoques e dos 

produtos acabados e retidos na fábrica;  
• Controle de estoque e compras,  auditoria de todo processo de fabricação para análise de custos e 

controle de refugo e desperdício, análise das movimentações de Estoques 

• Análise de custos para pagamento de toda a rede terceirizada, relatório de dados estatísticos e 

comparativo oficial; 

• Relatório de cálculo e apuração dos valores, orçamentos, comparação realizado versus orçado, 

elaboração das capas de remuneração; análise do preço de compra, comparativo de estrutura (ficha 

técnica): lançamento x itens similares e estrutura cadastrada x estrutura realizada, 

acompanhamento e realização de inventários cíclicos e anuais; 

ELETRICA NEBLINA 

Assistente de Custos e Cadastro (7/2016 à 10/2016) 

 Fechamento de Custos dos materiais para obra, elaboração de orçamentos. 

 Acompanhamento dos serviços executados, elaboração de memorial descritivo, cronograma físico 

financeiro. 

COMEXPORT 

Assistente de Custos e Orçamento Junior (11/2015 à 04/2016) 
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 Fechamento dos custos de importação de produtos químicos, petroquímico, materiais de 

construção civil, aeronaves, automóveis entre outros; 

 Precificação, análise de custos e análise de impostos; 

 Estudo de viabilidade para aquisição de novos contratos, produtos e renovação contratual;  

 Conferência de documentos de Desembaraço Aduaneiro: Licença de Importação – LI,  

Declaração de Trânsito Aduaneiro – DTA, Declaração de Importação – DI; 

 

PEEQFLEX COMÉRCIO DE EMBALAGENS 

Assistente de Custos e Orçamento Junior (05/2013 à 06/2015) 

 Formação de preço, Inventário de materiais em processo e em estoque; 

  Auditoria  do processo de fabricação e acompanhamento dos serviços realizados; 

  Faturamento por cliente e margem de lucratividade, Auditoria de materiais em estoques e dos 

produtos acabados e retidos na fabrica, controle de estoque e compras, Elaboração do CMOV; 

  Auditoria de todo processo de fabricação para análise de custos e controle de refugo e desperdício. 

DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A 

Analista de Custos (01/2012 à 12/2012) 

 Análise de custos para pagamento de toda a rede terceirizada, relatório de dados estatísticos e 

comparativo oficial; 

 Relatório de cálculo e apuração dos valores, orçamentos, comparação realizado versus orçado; 

 Elaboração das capas de remuneração, montagem dos processos de pagamento, análise de 

pagamentos e liberação dos processos, Análise de centro de custos; 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS  

Assistente Administrativo (07/2011 à 12/2011) 

Gerenciamento de manutenção em edifícios inteligentes, elaboração de relatórios gerenciais e 

acompanhamento na execução dos trabalhos. Orçamento para peças de reposição.  

ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A  

Laboratorista / Assistente Administrativo / Estágio em Engenharia Civil (05/2008 à 11/2010) 

 Análise e Cálculo de resistência de concretos, solos e Aço;  

 Registro de Materiais, Medições, Relatório geral de obra,  

 Publicação de resultados via site. Curvas S e ABC, Memorial Descritivo, Cronograma Físico 

Financeiro e Relatório de Viabilidade. 

 

Formação Acadêmica e Cursos Complementares 

 Graduação em Engenharia Civil – Faculdade Nove de Julho – Ano de Formação 2016 

 Excel Avançado 

 Web Designer, Manutenção de Microcomputador – SENAI. 

 Auto Cad 2D e 3D - Cursando 

 Inglês – Básico – Cursando. 


