
Ana Carolina Nunes Madeira 

33 anos, Casada 

Jundiaí – SP 

Contato: (11) 95770-8074  

E-mail: anamadeira365@gmail.com 

 

Objetivo 

Engenharia Civil, Engenharia de Segurança do Trabalho 

 

Formação Acadêmica 

• Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho  
Uninove 
Conclusão 04/2018; 

• Pós Graduação em Engenharia de Avaliações e Perícias 
Uninove 
Conclusão 03/2017; 

• Bacharelado em Engenharia Civil  
Universidade de Guarulhos - UNG 
Conclusão 12/2013; 

• Técnico em Segurança do Trabalho 
Senac Tatuapé 
Conclusão 06/2008; 
 

Experiência 

Matec Engenharia 

Cargo: Orçamentista Obras de varejo do Grupo GPA 

Período: 04/2019 a 08/2019 

• Criação de planilha orçamentária para uso da empresa; 

• Preenchimento de planilhas orçamentárias; 

• Cotação e negociação de material direto com fornecedores; 

• Elaboração de propostas técnicas e comerciais para as reformas/obras; 

• Criação de planilha para controle de estoque de materiais e ferramentas; 

• Elaboração de medições e relatórios mensais dos serviços prestados; 

• Visita técnica às unidades para execução do briefing inicial; 

• Estudo de projetos para redução de custos; 
 

Ingá Soluções Corporativas 

Cargo: Engenheira Civil 

mailto:anamadeira365@gmail.com


Período: 04/2019 a 08/2019 

• Responsável pelo setor de legalização das empresas IMC (empresa 

multinacional responsável pelo Frango Assado, Viena e outras) e 

Centauro (incluindo filiais de todo o Brasil);  

• Atuação com regularizações de projetos diversos perante as normas 

vigentes;  

• Responsável pelas documentações legais, tais como AVCB (Certificado 

do Corpo de Bombeiros), Alvará de Funcionamento, ART’S diversas, 

Licença de Publicidade, Habite-se, Alvarás perante prefeituras locais, 

entre outras documentações; 

• Orçamentos de reformas e lojas novas; 

• Estudo de projetos para redução de custos; 

 

Bym Gerenciamento 

Cargo: Engenheira de Planejamento 

Período: 01/2014 a 01/2016 

• Prestando serviços para a empresa URBPLAN (antiga SCOPEL), atuando 
diretamente com obras de urbanismo (condomínios horizontais), 
realizando visitas mensais de planejamento de obras, realizando 
auditorias externas; 

• Fiscalização e gerenciamento de obras, realizando auditorias externas; 

• Responsável pelos orçamentos executivos através de levantamentos 
quantitativos e qualitativos, análise de documentos/projetos, análise de 
diretrizes municipais, estaduais e federais; 

• Acompanhamento dos indicadores de produtividade e desempenho dos 
empreendimentos (planejado – realizado); 

• Domínio em elaboração e acompanhamento de relatórios e cronogramas 
físicos/financeiros; 

• Gerenciamento e planejamento de obras; 

• Gestão de integração entres as áreas de aprovação, projetos, 
suprimentos, engenharia, planejamento de obras; 

• Vistoria em obras e apoio técnico aos engenheiros através do 
monitoramento, prevenção e consequentemente correção das obras; 

• Acompanhamento no desenvolvimento das aprovações de projetos 
perante o órgão competente; 

 

Construtora Zabo 

Cargo: Assistente de Engenheira Civil 

Período: 02/2011 a 12/2013 

• Gestão e execução de obras, incluindo controle físico e financeiro; 

• Administração e execução de contratos, incluindo contratação de mão de 
obra terceirizada, liberação de pagamentos de acordo com orçamento e 
andamento da obra, execução de concorrência para contratações; 

• Execução de previsões financeiras e relatórios gerenciais; 

• Atuação e medição com bancos financiadores; 



• Atuação com orçamentos e Sistema de Gestão da Qualidade (SAP, 
SIENGE, AUTODOC, preenchimento de PLS – Planilha de Levantamento 
de Serviços); 

• Análise de projetos de apartamentos modificados junto aos arquitetos e 
proprietários responsáveis; 

• Entrega dos empreendimentos (aptos e áreas comuns); 

• Acompanhamento de processos e controles internos; 
 

Construtora Cury 

Cargo: Assistente de Engenheira Civil 

Período: 02/2007 a 12/2010 

• Acompanhamento de cronograma físico com programação de atividades; 

• Levantamento quantitativo de materiais e serviços; 

• Controle de qualidade e produção; 

• Medição de empreiteiros; 

• Equalização de propostas para contratação de serviços; 

• Vistoria e entrega das unidades; 
 

 
Habilidades e Competências 

• AutoCAD (intermediário); 

• Curso orçamento avançado de obras; 

• Nível avançado em sistema REVIT na área de orçamentos; 

• Gerenciamento do valor agregado: de acordo com a 5 edição do 
PMBOK/PMI;  

• Gestão de Projetos – PMBOK;  

• Curso projetos e gerenciamento de AVCB; 

• MS Project (avançado); 

• Perita no TJSP, nomeação no Processo 1001122-08-2017-8-26-0108 foro 
de Cajamar; 

• Atividades autonômas tais como orçamentos, projetos e regularizações 
de Corpo de Bombeiros, alvarás de prefeitura, vistorias diversas, 
treinamentos e documentações pertinentes a Segurança do Trabalho; 
  


