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FORMAÇÃO 

 

 

 Graduado em Engenharia Civil com habilitação em Produção. Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC, conclusão em janeiro de 1996. 

 CREA/SC: 41.541-7 

 

RESUMO PROFISSIONAL: 

 

 

 2014-Atual  Ruma Engenharia e Construções Ltda. 

 

Diretor Técnico Comercial 

 

 2009-2013 Basis Brasil  

 

Diretor Técnico da empresa, gerenciando as áreas de orçamento, planejamento, 

qualidade,  e execução de obras pelo sistema de administração em parceria com 

incorporadoras:  

  Residencial Linea (55.000m², 354 apartamentos) - Viver Incorporadora, São José/SC. 

  Residencial Vivare (22.000m², 118 apartamentos) - Goldsztein-Cyrela, Palhoça/SC. 

  Residencial Cennario (21.000m², 156 apartamentos) - Goldsztein-Cyrela, São José/SC. 

  Boulevard Neoville (36.000m², 222 apartamentos) – Goldsztein-Cyrela, Fpolis/SC.  

  Boulevard Visionaire (34.000m² - 154 apartamentos) - Goldsztein-Cyrela, Fpolis/SC. 

 

 

 2007-2009  Atuação como profissional liberal  

 

Execução de várias obras comerciais e residenciais e prestação de serviços na área de 

fiscalização de obras e vistorias em edificações, sendo as principais: 

 Execução da Padaria Padoka – Florianópolis/SC. 

 Lojas da agência de viagens CVC nos shoppings de Criciúma, Joinville, Lages e 

Florianópolis (Iguatemi). 

 Reforço estrutural no edifício residencial Olívio Amorim – Florianópolis/SC. 

 Consultor técnico da Empresa Koprime relativo ao processo do Edifício Residencial Dom 

Jaime Câmera – Florianópolis/SC. 

 Execução de duas casas residenciais na Lagoa da Conceição – Florianópolis/SC. 

 Fiscalização de obras e elaboração de laudos técnicos em várias obras em Florianópolis 

e região. 

 

 



 

 

 

 2005-2007 Vieira Rosa Construções e Incorporações Ltda  

 

Responsável pela compatibilização de projetos, elaboração de orçamento e execução das 

seguintes obras: 

 Edifício Residencial Luar Da Cachoeira (12.000 m² - 24 apartamentos) – Fpolis/SC.  

 Execução das instalações hidrosanitárias e preventivas contra incêndio com splinker e 

rede pressurizada - Floripa Shopping – Fpolis/SC.  

 Execução do cinema CINEMARK - Floripa Shopping – Fpolis/SC. 

 

 

 2003-2005   ECPO  (Empresa Catarinense de Planejamento e Obras Ltda)  

 

Engenheiro responsável pela compatibilização de projetos, elaboração de orçamento e 

execução das seguintes obras: 

 Laguna Corporate Center (19.000 m² - 34 salas comerciais) – Fpolis/SC.  

 Edifício Poemas de Drummond (16.000 m² - 30 apartamentos) – Fpolis/SC. 

 

 

 2000-Atual  QUANTUM Engenharia Elétrica Ltda  

 

Responsável técnico pela área de engenharia civil da empresa, trabalhando na elaboração 

de orçamentos e execução de obras civis para subestação de energia elétrica e redes de 

transmissão de baixa e alta tensão 

 

 

 1996-2003 CASCAES ENGENHARIA LTDA 

 

Responsável pela execução  de obras, serviços nas áreas de impermeabilização, 

recuperação e reforço em estruturas de concreto com fibra de carbono, elaboração de 

orçamentos e propostas comerciais. 

 

 

 

 


