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OBJETIVO
Atuar em gerenciamento de projetos com ênfase em planejamento e controle.

HABILIDADES E CONHECIMENTOS
Visão Geral
Profissional com ampla vivência em planejamento e gestão com destaque na visão sistémica de planejamento e
controle de projetos estratégicos e transversais com relatórios e apresentações para a diretoria da empresa.
Liderança
Experiência em liderança de colaboradores terceirizados, liderança de equipe na gestão de projetos, atuação
como multiplicador de conhecimento.
Comunicação
Experiência em resumo executivo e dashboard para média e alta gerência sobre portfólio de projetos,
treinamentos específicos para colaboradores da empresa.

EXPERIÊNCIA
[Analista de Projetos & Processos] | [Sinaf Seguros] | [2017 – Atual]

· Implantação da metodologia de gestão de projetos na empresa e desenvolvimento de uma cultura de estrutura
projetizada, planejamento e controle do portfólio, relatório de custos.
· Estruturação da área de projetos através da criação de processos, indicadores, procedimentos, manuais, e
relatórios para a diretoria.
· Responsável por elaboração de uma visão qualitativa dos processos, uma visão executiva da Matriz de Risco, e
um painel de indicadores de risco para apoiar a 2ª linha de defesa da estruturação da Gestão de Risco segundo
a circular SUSEP 521/2015.
· Atuação como multiplicador de conhecimento, equipe de apoio em campanhas interna da empresa como
inovação.
[Engenheiro] | [Technip Brasil] | [2014 – 2016]
Projeto “CFTAR”
· Engenheiro responsável pele elaboração do planejamento do maior projeto de pesquisa e desenvolvimento da
empresa em linhas flexíveis com fibra de carbono (CFTAR) com orçamento anual de 35 milhões de reais.
· Controle de projeto complexo de 4 anos com fornecedores globais e com interface com Fabrica, Engenharia,
Controle de Custo, PMO.
Projeto “Dynamic Fatigue Test Bench Development”
· Engenheiro de Planejamento e Controle do Projeto para projeto EPCI com CAPEX de 15 milhões de reais e
diversas interface como empreiteiras, suprimentos, operações.
Principais Atividades Departamentais
Criação de novo resumo executivo de custos do portfólio de projetos da área de pesquisa e desenvolvimento para
diretoria Brasil com visão gerencial adequada ao momento de restruturação da empresa.

· Responsável pela elaboração de orçamento anual e médio prazo (3 anos), elaboração de cronogramas de
propostas comerciais, lições aprendidas departamentais anuais, restruturação de controle de custos.
· Elaboração de cronogramas em Project, curva S para em Excel projetos comerciais, de controle de custos de
projetos (PMR) em Excel para gerência e diretoria.
[Engenheiro] | [Bureau Veritas alocado na Petrobrás] | [2013 – 2014]
· Responsável pela elaboração do orçamento plurianual de mais de 100 milhões de reais de acordo com plano de
manutenção, disponibilidade de barcos e unidades de produção após análise de Manutenção, com suas
restrições e tempos padrões.
· Elaboração do planejamento integrado de manutenção preventiva e instalações de novas linhas de ancoragem
de unidades de produção da Petrobrás com restrições de recursos humanos e embarcações.
· Responsável pelo planejamento do programa de eficiência operacional e do programa de redução de custos do
departamento de Engenharia de Ancoragem para o planejamento coorporativo da empresa.
· Estruturação de indicadores de manutenção e instalação e responsável pelo controle orçamentário das
operações através de SAP/R3 e BW/WPP e controle do avanço físico através da curva S.
[Trainee] | [Líder Aviação] | [2012 – 2013]
· Responsável por redução em 3% no tempo de manutenção das aeronaves representando um ganho na
disponibilidade da frota de mais de 1 milhões de reais por mês.
· Elaboração do planejamento de curto e médio prazo de mais de 300 colaboradores em missão quinzenal e anual
de treinamento no exterior estabelecendo critérios, comunicação, e soluções de conflitos diversos.
· Integrante da comissão responsável pela disponibilidade da frota para assegurar a meta de produção diária de
disponibilidade da frota.
[Analista de Projetos] | [Mongeral Aegon] | [2008 – 2012]
· Atuação como Gerente de Projetos para implantação de um importante sistema para cálculo de comissão e e
seus impostos para corretores da empresa com diversas partes interessadas como diretoria de tecnologia,
financeira, comercial, além de diversas gerências.
· Coordenação de equipe multidisciplinar para desenvolvimento e teste de módulo de um novo ERP para empresa.

[Estagiário] | [Sinaf Seguros] | [2008 – 2008]
· Responsável por elaborar fluxogramas dos processos das principais áreas de negócio da empresa identificando
pontos de melhorias, pontos de controles, riscos.
· Revisão de Matriz de Riscos e Controles, normas, procedimentos e indicadores. Elaboração de formulários
diversos.

EDUCAÇÃO
· Mestrando em Engenharia de Produção | 2019/05 Previsto | CEFET/RJ
· Pós-Graduação - MBA Gestão de Projeto | 2016 | FGV
· Graduado em Engenheiro de Produção | 2011 | CEFET/RJ
· Curso de Extensão Business, Marketing and Supply Chain | 2011 | Tubigen Universitat – Alemanha
· Certificação Project Management Professional (PMP) | 2016 | PMI
· Certificação técnica Controles Internos | 2017 | SUSEP
· Certificação Lean Six Sigma - White Belt | 2017
· Certificação Scrum Product Owner (CSPO) | 2012

