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Resumo

Engenheiro Civil. Graduado em Engenharia Civil pela UNIVAP- S.J.C. Técnico de Edificação. Certificado

 Estatística Inferencial Aplicada a Engenharia de Avaliações de Imóveis Urbanos - Ibape SP. Destacada

 experiência no planejamento e execução de obras de diversos segmentos (obras públicas, usinas hidroelétricas,

 estradas, pontes, OAE, saneamento, habitação, PMCMV, hospitais, escolas, comerciais e industriais).

 Responsável pelo gerenciamento de equipes de produção, especificação técnica dos empreendimentos, além

 da elaboração de cronogramas, assegurando o cumprimento de custos, prazos e qualidade. Expertise no

 desenvolvimento de projetos de métodos executivos, infraestrutura de diversas áreas da engenharia. Realização

 de orçamentos, custos, levantamentos, compras, comercial e licitações públicas. Vivência na Administração

 de empresa e equipe nas áreas, administração, produção, técnico e comercial. Atuação no desenvolvimento de

 cursos, treinamentos profissional, qualificação á funcionários em geral, encarregados, mestres, entre outros.

 Disponibilidade para viagem e mudança de cidade.

Experiência
Engenheiro Civil Sênior | Engenharia | Construção | Projetos | Gestão de Equipe.  na   Em Transição de
Carreira.
outubro de 2015  -  até o momento (7 meses)

Em Transição de Carreira.

Engenheiro civil  na   Engetal - Engenharia e Construção Ltda
março de 2012  -  setembro de 2015  (3 anos 7 meses)

- Engenheiro responsável pelas obras de Reforma do Hospital Geral de São Mateus, Hospital Ipiranga e

 Complexo Hospitalar do Mandaqui - São Paulo;  - Gerenciamento de projetos em geral, atuando na gestão de

 etapas que vão desde a definição de arquitetura; elétrica, hidráulica e infraestrutura, até a regularização com

 órgão público, trabalhando alinhado aos conceitos de custos, métodos executivos, normas regulamentadoras

 e segurança estabelecida;  - Atuação na realização de projetos executivos e de regulamentação, executando

 tarefas administrativas, planejamento, levantamentos quantitativos, orçamentos, cronogramas, medições,

 custos, elaboração de métodos executivos, recrutamento, etc;  - Vivência nas áreas de civil, elétrica,

 hidráulica, infraestrutura em geral, equipamentos, dentre outros, atuando com foco na excelência das tarefas;

   - Experiência em reforma e ampliação de todas ás áreas que envolve grandes hospitais, na realização de

 todas tarefas de canteiro de obras, visando sempre os custos e cumprimentos de prazos com qualidade. 

Engenheiro Administrativo  na   RJ Bonato - Engenharia e Construção Ltda
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dezembro de 2000  -  dezembro de 2011  (11 anos 1 mês)

- Ampla vivência na administração das áreas administrativas, produção, técnica e comercial, dentre

 outras, focando na excelência dos serviços;  - Atuação em obras de diversos segmentos (indústrias,

 habitação vertical e horizontal, comercio, Licitações Públicas no Vale do Paraíba para Prefeituras e Órgãos

 Públicos, hospitais, UPA, UBS, escolas, creches, praças, poliesportivo infraestrutura, entre outros;.  -

 Adquiridos diversos CAT de Cargo/Função e Obra/Serviço de indústrias, hospitais, habitação convencional /

alvenaria estrutural, poliesportivo, quadras, escolas, creches, entre outras;  - Destaque para o atingido do

 faturamento de aproximadamente R$ 30.000.000,00, em obras de valores diversificados de compras diretas

 a Concorrência Públicas(CP);   - Experiência na Realização de obras para o PMCMV, nível 3 a 10 salários

 mínimos, direto com a CEF na execução de todas etapas do empreendimento, com Órgãos Públicos e CEF,

 da venda ao habite-se.  

Gerente de obras  na   Behr Brasil Ltda
junho de 1999  -  dezembro de 2000  (1 ano 7 meses)

- Atuação através de contrato PJ, para a Behr Brasil, no Gerenciamento e coordenação da ampliação

 e manutenção da Fabrica de Radiadores em Arujá - SP.;  - Responsável por conduzir operações de

 estruturação, realizando e elaborando projetos, orçamento, licitação, compras diretas, cronogramas,

 planejamento de layout interno, cumprindo todos os procedimentos em favor da impecabilidade dos trâmites

 de execução. (Behr Brasil);  - Destaque para a execução de cerca de 15.000,00 m² de construção e vários

 serviços de manutenção e instalações industriais com contratação e a fiscalização á terceiros, juntamente com

 a alta diretoria da organização. 

Engenheiro Civil Residente  na   Sarima Construtora S/A
maio de 1998  -  abril de 1999  (1 ano)

- Vivência em concreto armado e protendido, atuando na coordenação do reservatório para SABESP em

 Caçapava - SP, que possui capacidade 5000 m³ de litros, e Adutora de Água até o Bairro Menino Jesus de

 5000 m;  - Responsável pela realização de orçamento, levantamentos de quantitativos, planilhas de custos,

 medições, planejamento, cronograma físico/financeiro, elaboração projeto de métodos executivo, bem como

 pelo recrutamento mão de obra e terceiros, compras, entre outras atividades. 

Engenheiro civil  na   Convale - Construtora do Vale Ltda
setembro de 1995  -  março de 1998  (2 anos 7 meses)

-Atuação na execução da fundação do Complexo Villa Lobos, na vivência de tubulões á céu aberto, com 4

 torres de 18 andares e apartamentos de 3 a 4 dormitórios de alto padrão;  - Responsável pela manutenção

 dentro da área da General Motors do Brasil (SJC), nas áreas Civil, Pintura Industrial, Elétrica, Hidráulica,

 Refrigeração, Mecânica, entre outros;  - Experiência no desenvolvimento e implantação de cursos de

 aperfeiçoamento e treinamento profissional à qualificação de funcionários;   - Vivência na execução das

 tarefas atuando como responsável pelas obras, recrutamento, treinamento, medição, comercial, além da

 execução de serviços conforme necessidade do cliente. 
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Desenhista Projetista  na   Andrade Gutierrez S.A.
outubro de 1986  -  novembro de 1994  (8 anos 2 meses)

- Desenvolvi serviços na direção da Seção Técnica e Planejamento, para obras da duplicação da Rodovia

 Dom Pedro I e da Rodovia Governador Carvalho Pinto, na realização de projetos executivos, planejamento

 e cronogramas que envolve grandes Rodovias;  - Auxilio a Engenheiros de Produção e Mestres de Obras

 (armação, carpintaria, topografia, entre outros);  - Cursos de aprimoramento técnico para Encarregados,

 Mestre de Obras, Técnicos, etc. - Desenvolvi projetos executivos para 25 pontes e Obras de Arte Especiais,

 pontes de vigas lançadas por treliça, Deslocamento Progressivo, "in loco", entre outros, no Reservatório de

 Três Irmãos;  Realização de desafios de métodos executivos e inovação de tecnologias construtivas. 

Técnico de Projeto da Construção Civil  na   Construtora Camargo Corrêa
maio de 1981  -  outubro de 1986  (5 anos 6 meses)

- Realizei no Setor de Qualidade da Barragem, correção de projetos executivos fazendo elo entre projetista e

 obra;  - Execução de comunicados técnicos, liberação das camadas de concretagem como forma, armação,

 topografia, traços de concreto, entre outras atividades;  - Liderança de 15 fiscais na Seção de Obras de

 Concreto, na concretagem, desforma, cura, pré-moldados, etc.;  - Apoio Técnico a engenheiros do setor, onde

 obtive um alto conhecimento de tecnologias e técnicas construtivas de obras pesadas. - Desenvolvi projetos

 em geral para implantação da Vila de Operadores e canteiro de obras, para Usina Hidroelétrica de Porto

 Primavera/Rosana, envolvendo projetos de terraplenagem, concreto armado, arquitetura, geotecnia, escolas,

 comércio, aeroporto, áreas de lazer, entre outros.

Competências e especialidades
Engenharia civil
Gestão de obras
Planejamento de projetos
Gestão de equipes
Engenharia
Planejamento
Gestão de orçamentos
Construção civil
Liderança de equipe
Avaliação de imoveis
Gestão de licitações
AutoCAD
Gestão de projetos
Prémoldados
Coordenação de projetos
Liderança
Microsoft Office
5S
Engenharia de túneis e pontes
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viadutos
Estradas
Microsoft Excel
Orçamentos
usinas hidroéletricas
Microsoft Word
Setor de concreto
Drenagem
Gestão
Aprovisionamento
Terraplenagem
Cronograma de trabalho
Negociação
Planejamento estratégico
Sistemas operacionais
Estratégia empresarial
Planejamento empresarial
Gestão de contratos
Segurança
Operação de rodovias
Microsoft PowerPoint
Satisfação do cliente
Controle de cronograma
Microsoft Windows
Microsoft Project
Cadeia de fornecedores
Infraestrutura
Negociação de contratos
Treinamento
Estimativa de projetos
Controle de projetos

Formação acadêmica
IBAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO
PAULO
ESTASTÍCA INFERENCIAL APLICADA A ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

 URBANOS, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS, 2016 - 2016

Universidade do Vale do Paraíba
Graduação em Engenharia Civil, 1992 - 1997

Interesses
- Construção civil com bambu. - Projetos de métodos construtivos com bambu. - Materiais de sustentabilidade. -

 Métodos executivos de obras. - Pontes, estradas, OAE
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Idiomas
Português (Fluente ou nativo)
Inglês (Nível básico)
Espanhol (Nível básico)
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4 pessoa recomendou Robinson

"Engº Robinson, grande profissional, responsável em tudo que faz."

— Sergio Galutti, Diretor, GS COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS LTDA, estava em outra empresa
quando trabalhou com Robinson na Engetal - Engenharia e Construção Ltda

"Engº Robinson é um excelente profissional, competente, dedicado e ético. Um profissional que não mede

sacrifícios para atingir suas metas."

— Cláudio Augusto Amaral, Engenheiro civil, Engetal Engenharia e Construções Ltda, trabalhou com
Robinson na Engetal - Engenharia e Construção Ltda

"O Robinson é um bom engenheiro, muito detalhista e com grandes resultados para a empresa"

— Salvador Gonzaga Morbach Junior, ENGENHEIRO CIVIL, ENGETAL Engenharia e Construções
ltda, trabalhou com Robinson na Engetal - Engenharia e Construção Ltda

"O Robinson não é somente um excelente profissional, é o profissional! Não existem profissionais da escola e

gabarito dele. É uma referência do conhecimento!! Me ensinou muito, um professor!"

— José Luís Abdalla, Engenheiro de Obra, GDSA ENGENHARIA, trabalhou diretamente com Robinson na
Engetal - Engenharia e Construção Ltda

Entre em contato diretamente com Robinson no LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAyPAWQBhHnNTW9mlyUOTfUTx7ecOUVDlM0&authType=&authToken=&goback=%2Epdf_AAEAAAyPAWQBhHnNTW9mlyUOTfUTx7ecOUVDlM0_*1_*2_*2_*2_RobinsonBonato_true_*1

