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Síntese das Qualificações Profissionais 
 

 Experiência em Gestão de Orçamentos, envolvendo propostas técnicas 
para obras civis. 

 
 Vivência em desenvolvimento de equipe e formação técnica de 

profissionais. 
 

 Experiência em análise de viabilidade de projetos. 
 

 Experiência em estudo de custos de obras, incluindo apuração do 
desenvolvimento das obras e seu percurso de gasto. 
 

 Atuação nos processos de planejamento, acompanhamento e controle de 
contratos de obras de edificações. 
 

 Experiência em consultoria de orçamento, planejamento e gerenciamento 
de obras e contratos. 
 

 Elaboração de composições de preços, planilhas, orçamento de obras, 
elaboração de editais. 

 
 Estudo de custo indireto de obra e BDI; Estudo de taxas de leis sociais; 

 
 

Principais Realizações Profissionais: 
 
 Orçamento de obras (Edificações, Saneamento Básico, Drenagem, 

Terraplenagem, Pavimentação, Obras de Arte Especiais, etc. 
 

 Desenvolvimento de serviços de gerenciamento de obras de edificações, 
tais como: 
Condomínio Village Terrase – Nova Lima - Área total: 100m2, reforma de 
portaria. 
Hotel Saint Louis – Belo Horizonte - Área total: 5400 m2, adaptação de 
prédio comercial para serviços de hotelaria. 
 
 

 Contatos com órgãos externos, tais como: DEOP, SETOP, DER SUDECAP, 
CEMIG, COPASA, PREFEITURAS, entre outros, para acompanhamento de 
concorrências, medições e revisões; 
 



 Supervisão de preparo de documentação legal para concorrências e acervo 
técnico junto a órgãos contratantes e CREA; 

 
 Cronograma de obra; 

 
 Assistência técnica nos planejamentos técnicos e produtividade nas obras; 

 
 Elaboração de medições e relatórios mensais de produção de obras; 

 
 Estudo de custos das obras mensais, apurando o desenvolvimento de cada 

obra, incluindo o seu percurso de gasto; 
 

 Apropriação e fechamento de custos de obras; 
 

 Elaboração de cronogramas e gráficos de resultados e metas; 
 
 Fiscalização de obras de edificações, saneamento básico de obras viárias 

urbanas. 
 
 
 

2013 – 2018 -  ÉTICA INFORMAÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 
 
 Estagiária 07/2013 a 07/2014. 

 
 Auxiliar de Engenharia 07/2014 a 08/2018. 

 
 Sócia - Diretora 08/2018. 

 
 

 
 

Formação Acadêmica 
 
2018 – Centro Universitário de Belo Horizonte - UNIBH 
 
 
SOFTWARES DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 
 
Operação e expertise técnica nos seguintes softwares da área de orçamento e 
planejamento: RMSOLO; COMPOR 90; MS PROJET e PRIMAVERA P6 
 


