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NOME COMPLETO 
 
Rua dos Engenheiros, nº 1000▪ Compl.: 10                           Brasileiro 

B. Bela Vista ▪ CEP: 0000-000  São Paulo / SP                Solteiro 

Contatos:  (11) 99000-9019 ▪ (11) 2000-0000                              30 anos 

Email: souengenheiro@hotmail.com  / LinkedIn : https://www.linkedin.com 

 
OBJETIVO 

 
Engenharia Civil 
 
 
RESUMO DE QUALIFICAÇÃO 

 
 Carreira desenvolvida na área de Engenharia Civil, com experiência em planejamento, execução, 

acompanhamento e controle de obras. 

 Elaboração de cronograma físico-financeiro e desenvolvimento de indicadores de desempenho, 

mediante custos e prazos estabelecidos pela organização. 

 Viagens internacionais a trabalho 
 

 Inglês avançado/intermediário. 
 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA  

 

Pós-graduação em Engenharia de Projetos     Previsão de conclusão em 12/2018 

Nome da Instituição de Ensino por extenso – SIGLA 

 

Graduação em Engenharia Civil                                                               Concluído: 06/2015 

Nome da Instituição de Ensino por extenso – SIGLA 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

 

11/2011 a atual  Nome da Empresa 

   Empresa de xxxxx porte segmento de xxxxxxx 

   Engenheiro Civil 

 

 Participação em reuniões técnicas com o cliente e equipe, definições técnicas em projetos de 

estruturas de concreto pré-fabricadas, acompanhamento de cronogramas, acompanhamento de 

produção e solução de problemas. 

 

 Elaboração e conferência de projeto executivo estrutural, conferência de peça-a-peça da estrutura, 

acompanhamento da montagem, projeto de relação de telhas de fechamento e cobertura da obra, 

conferência de projetos de fundação rasa e profunda, suporte para organização, elaboração de toda a 

documentação burocrática dos processos. 

[O1] Comentário: Olá, seja bem-vindo 
à Oportunidades na Engenharia. Vamos 
tratar de seu currículo?                      
Inicialmente escreva seu nome completo, 
evite abreviaturas. Para apagar este 
comentário insira o cursor no espaço após 
a última letra e tecle delete. 

[O2] Comentário: Busque sempre 
indicar um e-mail com características mais 
formais, evite apelidos. 

[O3] Comentário: Este campo não é 
obrigatório, mas seu currículo acaba por 
ter mais visibilidade. 

[O4] Comentário: Insira aqui seu 
objetivo 

[O5] Comentário: Sugerimos que 
escreva de forma resumida e em tópicos 
quais os conhecimentos que já adquiriu em 
seu curso superior. Pode inserir seus 
conhecimentos em idiomas.  
 

[O6] Comentário: Importante 
mencionar do maior ao menor grau de 
escolaridade que possui. Descreva também 
se realizou outra formação superior. 

[O7] Comentário: Indique aqui suas 
experiências profissionais. Coloque o nome 
da empresa, seguimento/porte e seu 
ultimo cargo. 

[O8] Comentário:  Coloque aqui o 
nome da empresa. Abaixo insira o 
seguimento e o porte. E por fim, indique o 
seu último cargo. 
Não se esqueça de colocar data de entrada 
e saída, se for seu emprego atual utilize 
conforme o modelo. 
Nesse campo demonstramos as 
experiências em ordem cronológica, ou 
seja, do mais recente ao mais antigo. 
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10/2009 a 09/2011 Nome da Empresa 

   Empresa de xxxxx porte segmento de xxxxxxx 

   Engenheiro Civil 

 

  Responsável pela requisição e controle do recebimento de materiais e equipamentos das obras, bem 

como da prestação de contas das mesmas. 

 

  Estruturação da previsão de gastos mensais e sazonais, análise de dados e emissão de reports 

técnicos, repasse de informações estratégicas à diretoria, contribuindo para as tomadas de decisões. 

 

01/2003 a 05/2018 Nome da Empresa 

   Empresa de xxxxx porte segmento de xxxxxxx. 

   Engenheiro Civil (01/2004 a 05/2008) 

Estagiário de Engenharia Civil (01/2003 a 12/2003) 

    

 Vivência no planejamento e execução de construções, ampliações e reformas, realização de estudos 

de características e especificações para orientação de obras, atendimento dos cronogramas 

estabelecidos. 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

MS Project - Nome da Instituição 

Segurança em Instalações Elétricas | NR10 - Nome da Instituição 

Gestão de Resíduos da Construção Civil - Nome da Instituição 

 
IDIOMAS  

 
Inglês   - Escola Nacional de Idiomas – nível avançado    -  ( 2006  em curso ) 

Espanhol Básico 

 
INFORMÁTICA  

 
Conhecimento no pacote Office, Windows, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 
Intercâmbio 

Canadá - Toronto (1 mês) para aperfeiçoamento do idioma inglês 

Realizado em Dez/2017. 

 

Atividades voluntárias 

Orientação do idioma inglês para adolescentes do Lar Amor e Esperança desde 2016. 

 

Mês/ Ano 

[O9] Comentário: Insira nesse campo 
suas formações complementares, cursos 
técnicos e formações relacionadas à área 
em que busca uma oportunidade 

[A10] Comentário: Idioma 

[A11] Comentário: Local da escola de 
idiomas 

[A12] Comentário: Nível já tingido do 
idioma 

[A13] Comentário: Descreva os 
conhecimentos que realmente domina. 


