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FORMAÇÃO
 MBA em Gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil - (FGV/2014)
 Graduação em Engenharia Civil – UNAMA (Universidade da Amazônia) – Jan/2000

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES


Engenheiro civil, atuando desde a graduação em obras civis em geral. Tais como:
elevações verticais (mercado imobiliário), obras de restauração de patrimônio histórico,
obras públicas e privadas.



Experiência em execução de obra propriamente dita, executando serviços de estudo de lay
– out de canteiro, locação de obra, execução de estrutura em concreto armado, execução
de estrutura metálica, instalações prediais, revestimentos, entre outros.



Experiência em gestão de pessoas por ter comandado equipes de até 500 operários.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL


Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Secretaria Nacional de
Portos) – Início: Novembro/15 até os dias atuais...
Cargo: Diretor de Infraestrutura Portuária e Gestão Ambiental – DIPGA/SNP.



Órgão: Ministério da Pesca e Aquicultura – De Ago/15 a Out/15.
Cargo: Assessor na Diretoria de Infraestrutura e Logistica - DILOG



Empresa: Pinheiro Sereni – Início: Junho/2008 a Julho/2015.
Cargo: Engenheiro Civil Sênior
- Obra: Condomínio Piazza Toscana – Responsável técnico e engenheiro residente.
Empreendimento residencial com 560 aptos, distribuídos em 05 torres de 17 andares cada. Padrão
médio.
- Obra: Ed. San Gennaro – Responsável técnico e engenheiro residente. Edifício residencial com 40
aptos, área de lazer e garagem. Alto padrão. Totalizando 25 pavimentos. Entregue dentro do
prazo de contrato em Junho/2015.
- Obra: Prédio da Defensoria Pública do Estado do Pará - Responsável técnico da obra de
Construção, Reforma e Ampliação do prédio da Defensoria Pública do Estado do Pará –
RETROFIT. Entregue em Maio/2014.
- Obra: Ed. San Giuliano – Responsável técnico e engenheiro residente. Edifício residencial com 44
aptos, área de lazer e garagem. Alto padrão. Totalizando 26 pavimentos. Entregue 02 meses
antes do prazo em Maio/2011.
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Empresa: Decol – Engenharia Decorações e Comércio Ltda. – Início:
Junho/2008.
Cargo: Engenheiro Civil Sênior

Junho/2007 a

- Obra: Reforma e ampliação do TCM (Tribunal de Contas dos Municípios – PA); de
Out/2007 a Jun./2008


Principais atividades nesta obra: Engenheiro residente. Acompanhamento dos serviços
de estrutura em concreto armado (laje nervurada e laje convencional), alvenaria,
chapisco, reboco; revestimentos em granito (piso) e pastilhas (fachadas); execução de
telhado com estrutura em madeira de lei e cobertura com telhas termo acústicas; forro
de fibra mineral; instalações elétricas, CFTV, rede estruturada, som, incêndio,
instalações hidro – sanitárias;



Elaboração e execução do cronograma físico financeiro da obra; planejamento de
compras, sendo responsável pela cotação e compra de materiais de grandes volumes
tais como revestimentos (granito, pastilha, tintas, alucobond), luminárias, forro, material
hidro – sanitário, material elétrico, entre outros; responsável pela medição da produção
de empreiteiros; responsável pela fatura mensal da obra perante o órgão contratante;

- Obra: Reforma e construção de futuras instalações da ELETRONORTE – de Junho/2007 até
Out/2007 – Engenheiro residente. Acompanhamento dos serviços de fundações com sapatas,
execução de 1.500 m3 de concreto armado com 20, 25 e 30Mpa, execução de 7.000 m2 de
alvenaria, lavagem de fachadas com jato d’água de alta pressão, execução de 3.300 m2 de
telhado com terças metálicas e telhas termo acústicas.



IPHAN/PA (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) – 6 meses.
Cargo: Engenheiro Fiscal.
Obra: Restauração da igreja de Saint’ Anna.





Principais atividades nesta obra: Engenheiro fiscal dos serviços de restauração do
telhado, restauração do reboco externo, execução de pintura externa .

Empresa: Construtora Paulitec - SP – 2 anos.
Cargo: Engenheiro residente.
Obra: Restauração do Forte do Castelo e Casa das Onze Janelas (Belém - Pa).




Principais atividades nesta obra: acompanhamento dos serviços de movimentação de
terras para serviços de pavimentação com blocos de concreto, pedra portuguesa e
grama; análise de laudos de sondagens para o estudo de solos; acompanhamento dos
estudos arqueológicos feitos durante a obra; acompanhamento de fundações (tubulões e
estacas-raiz); acompanhamento de serviços de alvenaria, pintura e revestimento
cerâmico; instalações hidro sanitárias prediais; instalações elétricas.

Empresa: Construtora Leal Moreira Ltda. – 6 anos
Cargo: Engenheiro I
Obra: Ed. Torre de Durhan – edifício residencial com 28 pavimentos - 6 meses.


Principais atividades nesta obra: Engenheiro residente, durante toda a fundação (estacas
– raiz e tubulão) e execução dos dois primeiros pavimentos tipo ( estrutura em concreto
armado ).
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Obra: Engenheiro de Manutenção Predial (1 ano e 6 meses): Engenheiro/Chefe do setor de
manutenção predial (pós – ocupação) da empresa; gerenciamento de equipe com 18
funcionários, implantação e execução do programa ISO – 9001 neste setor. Atendimento à 6
prédios num total de aproximadamente 250 apartamentos neste período.
Cargo: Estagiário
Obra: Ed. The Place – edifício residencial com 40 aptos, área de lazer e garagem. Totalizando
22 pavimentos.


Principais atividades nesta obra: Acompanhamento dos serviços de execução de
estrutura em concreto armado); execução de instalações hidro-sanitárias prediais;
execução de instalações elétricas. (1 ano).

Obra: Ed. Topázio - edifício residencial com 20 aptos, área de lazer e garagem. Totalizando 22
pavimentos.


Principais atividades nesta obra: estagiário durante os 03 anos de obra, acompanhando
a mesma desde sua fundação até sua entrega. Acompanhamento dos serviços de
execução das fundações em tubulão, com estudos de solo; execução da estrutura
(concreto armado); execução das instalações hidro-sanitárias prediais (água fria,
incêndio e ligação à rede de esgoto), serviços de alvenaria, reboco, pintura e
revestimento cerâmico; execução das instalações elétricas.

IDIOMAS
Inglês escrito e falado.


Graduado no curso Advanced pelo Pink and Blue Freedom - PBF.

REFERÊNCIAS
- Pinheiro Sereni Engenharia (PA).
Diretor: Icaro Pinheiro Sereni.
Telefones para contato: 91 - 98802-0102
- Decol – Engenharia, Decorações e Comercio Ltda. (PA).
Diretor Comercial: André Tavares.
Telefones para contato: 91- 99981- 3015

- IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ( PA ).
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- Construtora Paulitec Ltda. (SP).
Diretor Regional: José Levy.
Telefones para contato: 91 - 98118-8486.
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