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RESUMO

Profissional com graduação em Engenharia Civil pela Universidade

Presbiteriana Mackenzie (2015), pós graduado em Construções Civis,

Excelências Construtivas e Anomalias na Universidade Presbiteriana Mackenzie

(2017). Possui experiência em obras, com trabalho completo, passando pela

fundação até a entrega do empreendimento para a assistência técnica da

Even Construtora e Incorporadora, e atuando como engenheiro responsável

pela obra do restaurante Wok Paradise do shopping Pátio Paulista.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Técnica Construtora – Engenheiro Civil 2017-2017

Engenheiro Civil, responsável pela obra da loja Wok Paradise no Shopping Pátio Paulista, 
englobando:

- Acompanhamento e conferência de materiais e equipamentos;
- Elaboração de listas de materiais e equipamentos necessários para obra;
- Fiscalização no andamento e na qualidade dos serviços prestados por equipes 
contratadas;
- Responsabilidade quanto ao cumprimento do cronograma de obra;
- Elaborar relatórios diários, com registros fotográficos;
- Preencher a caderneta de obra, assim como seus laudos e planilhas.

Even Construtora e Incorporadora – Assistente Técnico de Obras 2015-2015

- Execução do cronograma físico-financeiro da obra;
- Realização de medições;
- Negociação com fornecedores;
- Elaboração de contratos e aditivos;
- Preenchimento de planilhas para orçamentos;
- Levantamento de materiais;
- Compatibilização de Projetos;
- Requisição de materiais;
- Fiscalização e acompanhamento de obras de prédios comercias e residenciais com 
execução de fundação em estaca escavada e estruturas em concreto armado. 
Acompanhamento e fiscalização de serviços de alvenaria de vedação com blocos de 
concreto, impermeabilização,  paredes em drywall, revestimento cerâmico, piso 
elevado, pintura, fachada de pele de vidro, ACM e argamassa, instalações elétrica, 
hidráulica, de gás. Entrega de unidades para os proprietários  e entrega do 
empreendimento para a assistência técnica.

Even Construtora e Incorporadora – Estagiário de Obras 2013-2015

Recebi treinamento personalizado em execução de medições, requisição de materias e 
fiscalização de serviços e acompanhamento prático das atividades ligadas à gestão da 
obra.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Universidade Presbiteriana Mackenzie – Especialização em Construções Civis, 
Excelências Construtivas e Anomalias 2016–2017

Pós Graduado em Construções Civis, Excelências Construtivas e Anomalias, na cidade 
de São Paulo.

Universidade Presbiteriana Mackenzie – Engenharia Civil 2010–2015

Bacharelado em Engenharia Civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na cidade 
de São Paulo.


