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Síntese das Qualificações Profissionais 
 

 Sólida experiência em Gestão de Orçamentos, envolvendo propostas 
técnicas para obras civis, saneamento e obras industriais. 

 
 Vivência em desenvolvimento de equipe e formação técnica de 

profissionais. 
 

 Experiência em análise de viabilidade de projetos. 
 

 Significativa 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, drenagem, terraplenagem, 
pavimentação, barragens, saneamento (obras de captação, reservatórios, 
adutoras, ETAs e SES), obras de arte especiais, conservação e 
manutenção rodoviária e ferroviária e obras industriais. 
 

 Gestão de empresa de 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, Obras Industriais, Saneamento Básico, 

Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação, Barragens, Obras de Arte 
Especiais, Conservação e Manutenção Rodoviária e Ferroviária, etc. 
 

 Responsável pelo planejamento e acompanhamento de custo de contratos: 
Obras industriais – Mannesman V&B e VMB; 
 
Obras de saneamento, terraplenagem e drenagem - Prefeituras de 
Vespasiano, Lagoa Santa, Contagem:  
 

 Análise de viabilidade de projetos; 
 



 Análise de custo de obras. 
 

 Orçamentos: Edificações – Anglo Gold e Anglo American; 
 
 Preparação da licitação, acompanhamento do processo licitatório, 

verificação do acompanhamento junto à supervisão das alterações de 
projetos licitados e executivos. (Obra do Centro Administrativo de Minas 
Gerais). 
 

 Desenvolvimento de serviços de gerenciamento de obras de edificações, 
tais como: 
Condomínio do Edifício Giuseppe Verdi: Área total: 6.000m2, prédio 
residencial com 16 apartamentos, Condomínio do Edifício Saint’ Denis: 
Área total: 6.395m2, prédio residencial com 15 apartamentos, Condomínio 
do Edifício La Brise: Área total: 4.848m2, prédio residencial Condomínio do 
Edifício Davi Custodio – MG: Área total: 528m2, prédio residencial, 
Construção da Nova cidade de Candonga – Ponte Nova/MG – Consórcio 
Cemig e CVRD. 
 

 Contatos com órgãos externos, tais como: DEOP, SETOP, DER SUDECAP, 
CEMIG, CUCO, TELEMIG, ACESITA, CSN, COPASA, CVRD, DEOP, 
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; 

 
 Acompanhamento e desenvolvimento de serviços relativos à elaboração de 

medições, relatórios técnicos, controle de acompanhamento de 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. 
 
 
 



1993 - ÉTICA INFORMAÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 
 
 Sócia-gerente e Responsável Técnica pela empresa 

 
 Gestora de empresa de consultoria de orçamento e planejamento e 

gerenciamento de obras e contratos. 
 

 Elaboração de Termo de Referência e Regulamentação de Serviços 
para obras de saneamento, compreendendo SAA e SES para a cidade 
de Montes Claros, Ibirité, Vespasiano, Santa Luzia, Rezende Costa, 
Muzambinho e Guaxupé. 

 
 Elaboração de Caderno de Encargos e Critérios de Medição para obras 

de saneamento, compreendendo SAA e SES para a cidade de Montes 
Claros, Ibirité, Vespasiano, Santa Luzia, Rezende Costa, Muzambinho 
e Guaxupé. 
 

 Assessoria técnica a Comissões de Licitações de vários órgãos 
públicos em processsos de contrtação de obras públicas. 

 
02/2013 – 12/2017 – PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA (PUC), 
PROFESSORA MESTRA.  
 
• Professora nas disciplinas de Saneamento, Drenagem, Gerenciamento de 
Resíduos Urbanos, Gerenciamento de Obras.  
 
05/2007 – 12/2008 - CODEMIG – COMPANHHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
MINAS GERAIS 
 
  Assistente da Supervisão Gerencia de Contrato da Obra CAMG – Centro 

Administrativo de Minas Gerais 
 

02/2005 – 08/2006 – COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
 
 Engenheira Orçamento em Saneamento 

 
 
01/1987 – 11/1992 – Construtora Carmaso Ltda 
 
 Engenheira Orçamentista e de planejamento 

 
 

Formação Acadêmica 
 
2015 – Mestrado em Administração Pública – Faculdade Novos Horizontes 
2003 – Pós-graduação em Gestão da Qualidade Total – GTQ / CEFET 



2001 – Curso de Licenciatura em Física, Planejamento, Gerenciamento - CEFET 
1987 – Engenharia Civil e Especialização em Engenharia de Transporte – Escola 
de Engenharia Kennedy 
 
 - Cursos de explosivos e exploração de pedreiras – DUPONT DO BRASIL S.A – 
Departamento de explosivos – 1984; 
 
 – Cursos de Instalações hidráulicas prediais – Escola de Engenharia Kennedy – 
1985; 
 
 – Curso de abastecimento publica de água – Escola de Engenharia Kennedy – 
1986; 
 
 - Principio de Orçamento – Escola de Engenharia Kennedy – 1986; 
 
 – Planejamento Físico de Obra – Escola de Engenharia Kennedy – 1987; 
 
 – Curso de Avaliação e Pericia 
 
 – Ministrante do Curso de Orçamento e Construções no CREA/MG – 1998 
 
– Ministrante do Curso de Orçamento e Construções na Semana de Engenharia 
Unificada. 
 
 
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 
 


