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OBJETIVO: Oportunidade para Geólogo. 
 
RESUMO DE QUALIFICAÇÕES: 
 
Meu mestrado foi em Geociências, na área de geologia aplicada e abrangeu geologia de 
engenharia com o estudo de erosão de solos nos morros e encostas, e também, estudo de 
erosão marinha e obras costeiras. Fiz cursos de mecânica de rochas, perfilagem de poços, 
descrição de testemunhos e de fácies sedimentares. 
Tenho experiência em geotecnia com obras de construção civil, mecânica de rochas em mina 
subterrânea, pesquisa mineral, mapeamentos de cristalino e de bacias sedimentares com 
descrições macroscópicas e microscópicas das rochas, classificação de rochas, bem como, 
descrições de perfis, fotointerpretação, e também, meio ambiente.  
Possuo experiência em coordenação e treinamento de equipe nos trabalhos de campo. Participei 
na elaboração de relatórios de pesquisas minerais para requerimentos de órgãos do Governo 
(ANM, CPRH e Prefeituras).  
Sempre cumpri metas estabelecidas e prazos determinados pelas empresas, gerando bom 
desempenho entre as equipes e trabalhos executados. 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
 
Mestra em Geociências – Geologia Aplicada, Pós Graduação em Geociências da Universidade 
Federal de Pernambuco – UFPE. 
Bacharel em Geologia, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, Recife- PE: 
Cargo: Estagiária de Docência 
Atribuições e realizações neste cargo: 
Lecionei a disciplina de Geotecnologia I aos alunos de graduação do Bacharelado de Geologia 
da Universidade Federal de Pernambuco; Elaborei aulas teóricas e práticas (campo e 
laboratório); Apliquei avaliação para os alunos. Carga horária 30hr. 
Entrada e Saída neste Cargo: 03/2018 – 07/2018.  
 
CONSTRUTORA GETEL LTDA, Teresina - PI: 
Cargo: Geóloga Consultora 
Atribuições e realizações neste cargo: 
Responsável pelo mapeamento litológico e geotécnico de 57km para adutora da Barragem dos 
Piaus - Piaus II, obra do PAC 2, em São Julião e mais quatro municípios do Piauí; Experiência 
em liderança e treinamento de equipe; Realizei a classificação das rochas e dos cálculos dos 
volumes de rochas nas detonações; Auxiliei na logística e acompanhamento do plano de 
detonação; Produzi perfis geológicos e geotécnicos; Auxiliei o corpo técnico da Construtora; Fui 
responsável pela elaboração de relatórios; Realizei o relatório geológico e geotécnico final para 
o aditivo da obra. 
Entrada e Saída neste Cargo: 01/2015 – 06/2015 
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ROLIM SOLOS, Picos - PI:  
Cargo: Geóloga – Prestadora de serviços 
Atribuições e realizações neste cargo:  
Realizei a sondagem SPT para a construção do Condomínio Prime Ville da construtora 
CONSTRUENGE, Balsas – MA; Experiência em liderança e treinamento da equipe.  
Entrada e Saída neste Cargo: Janeiro/2015. 
 
CAVALCANTI PETRIBU MINÉRIOS – CPM, Igarassu – PE: 
Cargo: Geóloga Júnior 
Atribuições e realizações neste cargo: 
Experiência na pesquisa mineral e cubagem de areia e caolim para uso na Construção civil e na 
indústria de vidro; Vivência na elaboração de relatórios internos e para processos no DNPM, 
CPRH e Prefeitura; Experiência no processo de seleção e criação de equipe de campo; 
Experiência em treinamento e coordenação da equipe de campo; Realizei um projeto de 
Laboratório de Solos de análises granulométricas; Experiência na confecção de mapas 
geológicos e temáticos com a utilização de ArcGis e CorelDRAW; Convivência direta com os 
encarregados dos areeiros; Fiz Cubagens das reservas. 
Entrada e Saída neste Cargo: 01/2014 – 05/2014 
 
MINERAÇÃO CARAÍBA SA. (Mineração de cobre, com minas subterrânea e de céu aberta), 
Jaguarari – BA: 
Cargo: Estagiária de Geologia 
Atribuições e realizações neste cargo: 
Experiência na descrição de furos de sondagens rotativas; Vivência em mapeamentos de 
galerias e frentes de lavras; Realizei divisão de fogo em mina a céu aberto; Obtive visão de 
geotecnia mineira com a aplicação de tirantes, telas de proteção, projeção de concreto e da 
técnica canadense de paste fill utilizada pela Mineração Caraíba SA 
Entrada e Saída neste Cargo: 07/2010 - 08/2010 - Estágio de Férias 
 

INFORMÁTICA: Pacote Office (Windows, Word, Excel, PowerPoint e internet), intermediário; 

Corel Draw (intermediário) e ArcGis e 3D Analyst. 

IDIOMAS: Inglês – Nível Avançado e Chinês – Nível básico, iniciante. 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR:  

Fácies Sedimentares, novembro de 2017, Curso de Extensão. Departamento de Pós-
graduação em Geociências da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Recife-PE. 

Minicurso Mecânica das Rochas – Classificação de Maciços Rochoso, 2017. VIII Fórum 
de Mineração, Recife, PE. 

Descrição de Testemunhos, novembro de 2016. Departamento de Pós-graduação em 
Geociências da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Recife-PE. 

EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, 2014, 
Maxiambiental Treinamentos Ltda, Recife-PE. 

Perícia Ambiental, 2014. Maxiambiental Treinamentos Ltda, Recife-PE. 
Aplicações em GIS em Mapeamentos, Ênfase em Mineração – Treinamento em ArcMap 

e 3D Analyst: Estudo de Caso, Modelagem Digital do Terreno, Cálculo de Volume corte-aterro e 
Cubagem de Jazidas, 2014. GIS Mineração, Recife, PE. 

Perfilagem de Poços, agosto 2012. Universidade Federal de Pernambuco, Programa 
de Formação de Recursos Humanos PrH – 26/ Agência Nacional do Petróleo, ANP/UFPE; 

 
 

Olinda, 25 de agosto de 2019. 

     

 Vanessa Gomes Rolim Villa Verde               
 


