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                                                                                                                                                                 OBJETIVO E RESUMO 
 
 Engº. civil proativo, 10 anos de experiência em obras (PAR)Minha casa Minha vida e  obras de Médio/ Alto 
padrão  (Fundação, Infra Estrutura e Acabamentos), liderança na formação e comando de equipes,  busco constante  
excelência e satisfação total de clientes externos e internos. 
                                                                                                                                                                              HABILITAÇÃO 

�Carteira de habilitação.-( Categoria: B). 
�Com a carteira do CREA nº: 200609116-6. 
                                                                                                                                                                         FORMAÇÃO PROFISSIONAL            

 

� Curso Superior de Engenharia Civil 
Faculdade: Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM) 
Situação: Formado Dez./2011. 
� Técnico em Edificações 
Formação: Centro interescolar Miécimo da Silva 
Conclusão: Julho/ 2005. 
                                                                                                                                                 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

� Tangran Engenharia. 
Engenheiro Civil                                                                                                             Junho/2015 até Fev/2016. 
• Construção, Planejamento, fiscalização e acompanhamento de serviços. 
• Administração de serviços em obras públicas. 
• Elaboração de orçamentos com base no sistema SINAP E SCO. 
• Empreendimento Hospital Federal Andarai- Reforma geral de obra em estrutura Metálica com 
instalação de telhas termo- acústicas. 
- Construção e reforma de Centro de tomografia (Hospital Federal do Andaraí) 
 
� Brookfield Incorporações. 
Gerente de Obra                                                                                                             Maio/2013 a Fev/2015. 
Gerente de Produção                                                                                                      Fevereiro/2013 a Maio/2013. 
Engenheiro Civil                                                                                                   Maio/2012 a Fevereiro/2013. 
• Construção, Planejamento, fiscalização e acompanhamento de serviços. 
• Supervisão em campo e no escritório da execução de obra. 
• Gerenciamento de Equipes. 
• Gerenciamento do cronograma físico-financeiro, replanejamento mensal, programação mensal, relatório mensal, 
percentual físico - financeiro - marketing, medições de empreiteiros, negociações, fechamento de concorrências e 
contratações. 
• Acompanhamento direto do Financiamento e Medição junto a CEF como Gestor Imediato. 
• Vivência no SAP(Avançado). 
• Vivencia Excel (Avançado). 
• Autocad (Avançado). 
• Primavera. 
• Empreendimento Mar azul:(Implantado)-Tipologia do Condomínio: São 297 casas duplex divididas em 
módulos de 4, 5, e 6 casas. Total de 51.722,56 m² de área construida. Local - Mangaratiba - Rio de Janeiro. 
(Construção e assistência Técnica) 
• Empreendimento – Sahy Village(finalizado)-Empreendimento comercial dotado de 2 blocos com 2 
quiosques cada 62 unidades com . Total de 14.000 m² . 
• Empreendimento – Águas Claras(Implantado)-Tipologia Condomínio: São 168 casas duplex divididas em 
módulos de 6 e 4 casas. Total de 28.350,15 m² de área construida. Local - Mangaratiba - Rio de Janeiro. 
• Empreendimento Naturale:(Em execução)-Tipologia do condomínio: São 216 unidades divididas em 
sobrados, casas e apartamentos. Total de 12.237,72 m² de área construída. Local – Mangaratiba – Rio de Janeiro. 
� MRV Engenharia. 
Auxiliar de Engenharia                                                                                                       Junho/2011 a Maio/2012. 
Fiscalização de serviços, contratação de mão de obra, medição de empreiteiros, levantamento e controle de 
materiais, logística da obra, acompanhamento físico e financeiro, orçamento. Acompanhamento e fiscalização 
desde a fundação ( Estaca hélice Contínua). 
 
 
 



 
• Obras na qual trabalhei pela construtora Mrv: 
•Park Rívoli - construído no Rio de Janeiro com 240 unidades das quais fiscalizei e acompanhei : 
- Toda a  fundação em estaca Hélice contínua. 
- Toda a infra-estrutura. 
- Lajes içadas ( Modificação de projeto feita e aprovada pela Mrv, para passagem de pex de 16 e 20mm na Laje). 
 
• Recanto dos Pássaros Rouxinóis - construído no Rio de Janeiro com 500 apartamentos Fiscalização e 
acompanhamento de toda a fundação e infra estrutura até a conclusão de 240 unidades(Alvenaria Estrutural). 
 
� Gafisa. 
Assistente de Engenharia                                                                                             Dezembro/2009 a Junho/2011. 
Estagiário de Engenharia Civil                                                                       Setembro/2009 a  Dezembro de 2009. 

 
• Tipologia do Condomínio de 2 Prédios com 188 unidades de 2 e 3 quartos, todos com  suite.  
• Acompanhamento e fiscalização da execução de formas, armação, concretagem, alvenaria estrutural, alvenaria 

de vedação e exaustão mecânica, Gesso liso e acartonado (Dry wall) de acordo com a padronização e os pré-
requisitos da empresa. 

• Execução de Quadro de concorrência / contratos e orçamento. 
• Atuando na divisão e acompanhamento da logística da obra . 
• Execução de estudos de custos. Vivência Excel (avançado). 
• Atuação na qualidade. 
• Utilização de sistema SAP. 

Após 3 meses com o desenvolvimento do meu trabalho fui efetivado na empresa recebendo o cargo de Assistente 
de Engenharia. 
 
� Hope (Consultoria de Recursos Humanos) empresa terceirizada na PETROBRAS. 
Técnico de edificações                                                                                     Agosto/2008    a fevereiro/2009. 
 
Trabalhando na PETROBRAS no Edifício RB1confeccionando e atualizando projetos de telecomunicações 
diretamente com o software AutoCAD em 2D com suas devidas aplicações em âmbito nacional e internacional. 
  
� Construtora Emccamp S/A. 
Estagiário técnico de edificações                                                              Dez.  / 2005           a  Maio/ 2006. 
Auxiliar técnico de edificações                                                                 Maio /2006            a julho / 2007. 
Técnico de edificações                                                                               Julho /2007            a maio/ 2008. 
• Fiscalização e acompanhamento. 
• Elaboração de relatórios de conclusão de cronogramas. 
• Acompanhava serviços de construção em alvenaria, impermeabilizações, hidráulica, instalações elétricas, 
revestimentos , reformas em geral, analisava riscos, realizava inspeções diárias na área de produção.  
• Medição Física e Financeira. 
 
• Obras na qual trabalhei pela construtora Emccamp: 
• Residenciais Ravenna e Matélica construídos no Rio de Janeiro com 493 apartamentos de 2quartos (194 no 
Residencial Ravenna e 299 no Residencial Matélica (Alvenaria Estrutural)  PAR . 
• Residenciais Monblanc e Toulon construídos no Rio de Janeiro com 474 apartamentos de 2quartos  (237 no 
Residencial Monblanc e 237 no Residencial Toulon. (Alvenaria Estrutural) PAR.  
•Residencial San Martin construído no Rio de Janeiro com 60 apartamentos de 3 quartos sendo um 
suíte.(Concreto Armado). 
• Residencial Gibraltar Garden e Málaga Garden construídos no Rio de Janeiro com 600 casas de 2 quartos 
(300 no Gibraltar e 300 no Málaga). (Alvenaria Estrutural/ Laje Içada). PAR. 
                                                                                                                                                                                           CURSOS              

� Curso Primavera (Empresa Brookfield) 
� Curso Auditor Interno de Qualidade (Empresa Brookfield) Ministrado pela  TÜVRheiland. 
� Curso SAP (Empresa Brookfield) 
� Informática: Windows, Word, Excel, Power Point, internet, AutoCAD R14, 2000, 2004 e 3D básico. 
� AutoCAD 2008 – 2D Aplicado à construção civil certificado pelo SENAI (Tijuca). 
� Elétrica Residencial (Elétrica Taquara) 
� Excel Avançado (extensão- Unisuam) 
� MS Project (Básico). 
� Departamento Pessoal: Legislação Trabalhista (Extensão)Unisuam. 
� SketchUp básico. 
� Inglês básico.  
� Curso de Autovistoria Predial (Instituto Bramante de Arquitetura e Design)                                                                


