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FORMAÇÃO

 Bacharel em Engenharia Civil - Conclusão: 2016

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS

 Informática Básica – (IEBEU, 6 meses – conclusão 2005)

 AUTOCAD (POINT CURSOS, 4 meses – conclusão 2011)

 Gestão e gerenciamento de obras (Cursos SP online, 20 horas – conclusão 2014)

 Noções eletricidade (Cursos SP online, 30 horas – conclusão 2015)

 Assistente administrativo (Curso SP online, 25 horas – conclusão 2015)

 Gestão de qualidade (Cursos SP online, 40 horas – conclusão 2015)

 Curso de percepção de riscos geológicos (Escola de Defesa Civil – EsDEC –
conclusão 2016)

 Curso de formação de voluntários de Defesa Civil Municipal (NUDEC – conclusão
2015)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

 Empresa: EngeAd 2005 Construtora LTDA.
Cargo: Estagiário de Engenharia Civil
Período: Setembro/2012 a Janeiro/2013

Funções: Estudar projetos, escopos de serviço  e  tabela de quantitativos para
levantamento de materiais e equipamentos; elaborar relatórios fotográficos diários
de obra; acompanhar obras; auxiliar na execução de medições de serviços na
obra.



 Empresa: Tekno Machine do Brasil, Engenharia Locação de Maquinas e
Equipamentos LTDA.
Cargo: Técnico de planejamento
Período: Janeiro/2013 – Junho/2015

Função: Estudar projetos, escopo de serviços e tabela de quantitativos; elaborar
relatórios fotográficos diários de obras; supervisionar as obras; elaborar medição
de serviços das obras; planejar execução da obra; planejar alocação de materiais e
equipamentos no canteiro de; fazer visitas técnicas; executar projetos e esboços
em AutoCad; executar AS BUILT em AutoCad; elaborar cronograma físico, de mão
de obra e de equipamentos em Excel.

 Empresa: Secretaria Municipal de Defesa Civil de Niteroi
Cargo: Estágio de Engenharia Civil – Agente de Defesa Civil
Período: Janeiro/2015 – Junho/2016

Função: Realizar vistorias técnicas visuais para análise de riscos geológicos
geotécnicos e riscos estruturais; realização de relatório técnico pós vistorias;
participação de simulações de evacuação em comunidades dentro do município
para conscientização da população; participação em cursos para preparação de
volutários (NUDECs); realização de ações emergenciais em situações de estado
de emergência do município.


