
 

 

ROBERTO CABRAL LEAL  
  
 
 
 
 
 

 
Casado, brasileiro, 62 anos, 
natural de Natal - RN. 

Av Beira Mar, 1500, Edificio 

Champs Elysees, aptº 1004 

– Bairro jardins 
 
Tel. residencial:  - 

CEP 49025-040 - Aracaju - 
SE 

 
Celular: (79) 99995-3996 

E-mail: 
robertoleal9@hotmail.com 
ou 
 robertoleal19@gmail.com 

 
 

 

 
 
OBJETIVO 

Fazer parte do quadro de funcionários e ajudar no desenvolvimento da empresa, 

além de fomentar o crescimento profissional de todos. Acredito que tenho o 
perfil ideal para o cargo ofertado. 

 

PERFIL PROFISSIONAL E HABILIDADES 
 

 Formação em engenharia civil pela universidade federal de 

Pernambuco (UFPE), e pos-graduação em engenharia e segurança 

de trabalho pela universidade federal de Sergipe, há trinta 33 anos 

com sólida experiência na área de redes corporativas, com atuação em 
empresas de grande porte e destaque no mercado. Capacidade de 

liderança (coordenação de equipe de engenheiros), habilidade de 

negociação e visão estratégica. Gestão de pessoas, gerenciamento de 
mão de obra própria, fornecedores e empreiteiros e conhecimento de 

planilhas orçamentárias. Experiência em execução de obras, nas áreas 

civil e industrial com planejamento e ISO 9001 – VERSÃO 2000/PBQPH. 

Atuo como engenheiro de obra, gerente de grupo de obras / gerente de 
engenharia, monitorando orçamentos considerando preços de 

compra/custos e preços de venda/receitas. Elaboração de medições com 

os agentes financeiros das obras. ART´s junto aos CREA´s. 
Disponibilidade para viagens. 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
 UNIÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – 

23/08/2010 A  17/11/2018 

 

  Cargo: gerente de obras /Coordenador de Obras. 

 

Obras executadas: execução de terra planagem, drenagem, rede de agua e 

esgoto, execussão de obras residenciais com prédios de 12 pavimentos com área 

de lazer completa, com piscina, espaço kids, academia, espaço mulher, quadra 

de esporte, salão de festas. 

 
 AC ENGENHARIA  LTDA  – 02/05/2002 A 10/08/2010 

 

 Cargo: Gerente de Grupo de bras/Coordenador 

de Obras. 

 

Obras executadas: execução de terra planagem, drenagem, rede de agua e 
esgoto, execussão de obras residenciais com prédios de 12 pavimentos com área 

de lazer completa, com piscina, espaço kids, academia, espaço mulher, quadra 

de esporte, salão de festas. 
 

 

 Engeb – botelho engenharia LTDA  – 01/11/2001 A 

11/04/2002 

 

 Cargo: Gerente de de Obras/Coordenador de Obras. 

 

Obras executadas: execução de terra planagem, drenagem, rede de agua e 

esgoto, execussão de obras residenciais construção de casas no interio para 
substituição das casas de taipa. 
 

 

 COSANE – CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA –16/07/1997 

A 21/11/2000



 Cargo: Gerente de Obras/Coordenador de Obras. 
 

Obras executadas: execução de obras de infraestrutura na área de redes de 

drenagem, redes de agua e esgoto, prestando serviço a companhia de água e 
esgoto do estado, DESO. 

 

 Bravo e Santos construções LTDA – 08/01/1996 A 20/04/1997 

 

 Cargo: Gerente de Engenharia/Gerente de Empreendimento. 

 
Obras executadas: execução de obras de infraestrutura na área de redes de 



drenagem, redes de agua e esgoto, prestando serviço a companhia de água e 

esgoto do estado, DESO. 
 
 

 ENARQ – ENGENHARIA E ARQ. LTDA – 02/02/1990 A 

03/12/1995



 Cargo: engenheiro de obras e gerente do escritório de 

Aracaju. 
 

Obras executadas: Condomínio residencial em ALAGOAS e transferido para 

abrir e gerenciar o escritório da empresa, ficando responsavel pelas licitações e 
faturas junto aos orgãos competentes em Aracaju. 

 
 

 IMOBILIARIA CM LTDA – 01/10/1989 A 24/01/1990 



 Cargo: Gerente de obras. 

 

Obras executadas: CONDOMÍNIO DE PRÉDIOS em BOA VIAGEM, PE.  

 
 

 ESTÁGIOS na ENGENHARIA E CONSULTORIA  DE SOLOS E 

FUNDAÇÕE LTDA – 12/01/1987 A 16/11/1987 

 

 

 FORMAÇÃO 

 
 Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de 

Pernambuco. 

 

 Pós-graduado – Engenharia e segurança do trabalho, pela universidade 

federal de Sergipe. 
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