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Estado civil: casado      Idade: 40 anos 
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Experiência Profissional 

 
 
CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 
 
Diretor de Engenharia (jan/2017 a atual) 
 

 Gestão de obras 

 Planejamento de investimentos 

 Planejamento dos serviços de acessos terrestres e aquaviários 

 Planejamento dos serviços das edificações e redes de utilidades diversas 

 
 
CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 
 
Superintendente de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (agosto/2016 a jan/2017) 
 

 Coordenação das gerencias de meio ambiente e segurança do trabalho 

 Gestão de contratos  

 Gestão de licenciamento junto aos órgãos ambientais 

 Coordenação de grupos de trabalho 
 

 
 
CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 
 
Diretor Administrativo e Financeiro (julho/2016) 
 

 Gestão financeira 

 Planejamento financeiro 

 Gestão contábil 

 Processos e procedimentos financeiros 

 Gestão de recursos humanos 

 Planejamento de recursos humanos 
 

 
 
CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 
 
Superintendente de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (janeiro a junho/2016) 
 

 Coordenação das gerencias de meio ambiente e segurança do trabalho 

 Gestão de contratos  

 Gestão de licenciamento junto aos órgãos ambientais 

 Coordenação de grupos de trabalho 
 



 
 
 
INFORMOV ARQUITETURA + ENGENHARIA LTDA 
 
Engenheiro de obra (junho/2012 – 2015) 
 

 Gerenciamento de obras corporativas 

 Elaboração de planejamento de obras 

 Coordenação de equipe de mão de obra  

 Gerenciamento de fornecedores 

 Elaboração de cronograma físico e financeiro 
 

 
GDSA Engenharia Ltda. 
 
Sócio-diretor (out/2006 – fev/2012) 
 

 Gestão de empresa própria de engenharia civil 

 Gerenciamento de obras civis – construção e reforma de imóveis comerciais e 
residenciais 

 Captação de obras 

 Elaboração de orçamentos e de planejamento de obras 

 Coordenação de equipe de mão de obra e escritório 

 Gerenciamento de fornecedores 

 Gestão financeira da empresa 
 

 
AMY Engenharia e Empreendimentos Ltda. 
 
Estagiário e Engenheiro de obra (fev/2003 – out/2006) 
 

 Gerenciamento de obras civis 

 Gerenciamento do setor de manutenção das obras concluídas 

 Execução de obras residenciais de alto padrão 

 Controle das normas da ISO 9000 

 Exemplo de obras realizadas: Edifício Maison Dês Arts – 22 apartamentos de alto 
padrão na Vila Nova Conceição 
 

 
Spenco Engenharia 
 
Estagiário (jan/2000 – dez/2002) 

 
 Estagiário de engenharia civil 

 Acompanhamento de obras, inclusive obras públicas 

 Implementação e controle das normas da ISO 9000 

 Exemplos de obras realizadas: Conjunto Habitacional Campo Limpo G (construção de 
198 apartamentos); Centro de Manutenção do Corpo de Bombeiros (Vila Guilherme)  

 

 

 



HMG Engenharia e Construção Ltda. 
 
Estagiário (jan/1997 – out/1999) 

 

 Acompanhamento de obras públicas 
 Exemplo de obras realizadas: Hospital Geral de Diadema; Hospital Geral de 

Pirajussara; Hospital Geral de Itapecerica 
 

Formação Acadêmica 
 
  

Universidade São Paulo (USP) – PECE-POLI 
 MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais (término previsto para 2017) 
 
Universidade Paulista UNIP 

 Faculdade de Engenharia Civil 
 
 Colégio Objetivo 
  Ensino Médio    
 
 

Formação Específica 
 
 IDIOMAS 
  Inglês Intermediário 
 Curso particular – Cultura Inglesa 
 

 


