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Objetivo  
Atuar na área da Engenharia Elétrica/Gestão de Contratos. 
          

Perfil profissional  
Conhecimentos em informática, Internet, Pacote Office, AutoCad, MS-Project.  

Experiência na gestão de pessoas e equipes de trabalho. 

Conhecimento em Gestão e Fiscalização de Contratos de Manutenção Predial e de Infraestrutura. 
          

Formação  
• Escolaridade: 

- Formação superior completa. 
• Graduação: 

- Engenharia Elétrica, Faculdade Pio Décimo (janeiro/2003) - concluída. 

- Direito, UVV - Centro Universitário Vila Velha - interrompida. 
• Pós-Graduação – Especialização: 

- Engenharia de Segurança do Trabalho, FANESE (Agosto/2015) – concluída 
• Extensão:  

- Curso Projetos e Comercialização de Energia Solar Fotovoltaica (2015, 20hs, 

Domingos&Rodrigues Engenharia) 

- Curso de Modelagem e Simulação de Sistemas Fotovoltaicos em Software PV-Sol (2017, 

15hs, ANPTEC). 

- Curso Projetista e Instalador Fotovoltaico On-Grid e Off-Grid (2018, 20hs, ANPTEC) 

- Curso Projetos, Planejamento, Controle e Orçamento de Obras: Ms-Project, Produção Enxuta, 

Bim 3D e 4D. (concluído, 2017, 120hs, INBEC) 

- Curso Orçamento e Licitações de Obras de Engenharia (2018, 160hs, INBEC). 

- Curso Licitações e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia (2019, 20hs. INBEC) 

- Curso de Aperfeiçoamento em SPDA (2019, 16hs, Termotécnica) 

- Curso de Aperfeiçoamento em MPS – Medidas de Proteção contra Surtos (2019, 08hs, 

Termotécnica) 
          

Idiomas  
Espanhol: leitura básica, escrita básica. 

Inglês: leitura básica, escrita básica. 
          

Histórico profissional  
• AD Engenharia Ltda - EPP – Sergipe - de Setembro/2014 a (Emprego Atual) 

(Empresa de pequeno porte no segmento construção civil) 
Engenheiro Eletricista 

Responsável pelo contrato de manutenção predial facilities (climatização, civil, elétrica, 

subestações, hidrossanitária, cabeamento estruturado, no-break, geradores, sistemas de 

alarme e combate incêndio, marcenaria) das Agências e Postos do Banco do Estado de Sergipe 

- BANESE, em todo o Estado; Gerenciamento de obras de reforma e implantação de Agências 

Bancárias; Gerenciamento de obras de construção e reforma em prédios comerciais, e 

instalações elétricas, em diversos clientes; 

 

• FOX Engenharia e Consultoria Ltda – Sergipe - de Junho/2013 a Setembro/2014 
(Empresa de médio porte no segmento projetos e consultoria) 
Engenheiro Eletricista 



Atuação como Engenheiro Eletricista, responsável pelo Contrato de Fiscalização das empresas 

contratadas para manutenção predial e climatização, das agências da Caixa Econômica 

Federal em Sergipe, Alagoas e Norte da Bahia. 

 

• Engeforma Engenharia Industria e Comércio – Sergipe - de Agosto/2012 a Abril/2013 
(Empresa de médio porte no segmento construção civil) 
Engenheiro Eletricista 

Atuação através de contrato de prestação de serviços, gerenciando a obra de reforma das 

instalações de climatização da Ag. Nossa Senhora do Socorro/SE da Caixa Econômica 

Federal, envolvendo a implantação de duas centrais de ar-condicionado de 30TR’s cada, 

pintura, implantação de sistema de detecção e alarme de incêndio, e adequações para 

acessibilidade; 

 

• LSX Engenharia – Alagoas e Espírito Santo - de abril/2006 a fevereiro/2012 
(Empresa de médio porte no segmento construção civil) 
Engenheiro Eletricista / Diretor Administrativo 

Inicialmente gerenciei o contrato de manutenção predial das Agências da Caixa Econômica 

Federal no Estado de Alagoas. Em 2007 passei a acumular a Gerência Regional do Nordeste, 

sendo responsável pela gerência dos contratos de manutenção predial (civil, elétrica, 

subestações, hidrossanitária, cabeamento estruturado, no-break, geradores, sistemas de 

alarme e combate incêndio) das Agências da Caixa Econômica Federal nos Estados de Alagoas, 

Sergipe, Sul da Bahia, Paraíba, Ceará e Maranhão. 

A partir de 06/2009, passei a atuar na Diretoria Administrativa/Gestão de Contratos no 

Escritório Matriz no Estado do Espírito Santo, e posteriormente na Diretoria Técnica, sendo 

responsável por todos os contratos de manutenção da empresa no Brasil, lidando com 

otimização de custos, composição de preços para licitações, compra de insumos, contratação 

de serviços, acompanhamento SMS, acompanhamento de atendimentos e serviços técnicos, 

análise de projetos, reformas e adequações de instalações comerciais, diagnóstico de falhas, 

Fiscalização in loco dos Contratos da empresa, entre outros. 

 

• Pontual Engenharia – Alagoas - de novembro/2004 a janeiro/2006 
(Empresa de médio porte no segmento construção civil) 
Engenheiro Eletricista 

Atuação na gerência da Filial em Alagoas. Responsável pelo contrato de manutenção predial 

(civil, elétrica, subestações, hidrossanitária, cabeamento estruturado, no-break, geradores, 

sistemas de alarme e combate incêndio) das Agências da Caixa Econômica Federal em todo 

o Estado; Contrato de manutenção dos Postos de Combustível da Rede Texaco e do Contrato 

de reforma e implantação de Postos de Combustíveis da Rede Petrobrás em Alagoas. 

 

• Telemar Norte Leste S/A – Sergipe - de agosto/2004 a novembro/2004 
(Empresa de grande porte no segmento telecomunicações) 
Analista de Desempenho Operacional 

Atuação na área de manutenção da planta externa de telefonia e dados; responsável pelo 

acompanhamento e controle dos índices de qualidade do setor de manutenção, adotando 

medidas para redução de custos e controle dos índices de qualidade. 

 

• EAUT Comércio e Serviços Ltda. - Sergipe - de março/2002 a julho/2004 
(Micro-empresa no segmento engenharia) 
Engenheiro Eletricista 

Atuação na área técnica, responsável pela área de montagens e manutenção de painéis 

elétricos e de automação, atuando junto a grandes clientes como Petrobrás, Vale, Ambev, 

Maratá, entre outros. Responsável pelos testes finais dos painéis antes da entrega aos 

clientes; Manutenção elétrica em lojas comerciais e Shopping Center’s. 

 

• Vetor Serviços Ltda. - Sergipe - de julho/2000 a março/2002 
(Micro-empresa no segmento serviços) 
Supervisor de Planejamento 

Atuação nas áreas Administrativa (Vendas, Financeiro e RH), de Planejamento e Marketing. 

Atuação na Gerência Administrativa, entre 2001 e 2002. 



Outros objetivos 
• Pretensão salarial: à combinar. 
• Região de trabalho  

Preferência pelo Estado de Sergipe e adjacências.  

Aceita considerar propostas de outras regiões.  

 

 


