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FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Pós Graduação Stricto Sensu 
Mestrado Sistema de Gestão – Conclusão Dezembro/2017  
Instituição Universidade Federal Fluminense – Niterói/RJ 
 
 
Pós Graduação Latu Sensu 
Curso Gestão pública  
Conclusão 03/2009  
Faculdade Integrada de Jacarepaguá – Freguesia – Jacarepaguá – RJ 
 
 
Ciências Econômicas 
Curso Economia – Conclusão 1986 
Instituição Faculdade de Economia e Finanças Rio de Janeiro/RJ 
 
 
 
Tecnólogo 
Tecnologia em Construção Civil, ênfase em obras civis e sistemas urbanos. 
Conclusão Dezembro/2001 
CEFET/ RJ Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
 
 
 
Técnico 
Curso técnico Transações Imobiliárias 
Conclusão 09/1994 
Sindicato dos Corretores de Imóveis 
 
 
Profissionalizante 
Curso de desenho de Arquitetura 
Conclusão 12/1978 
Colégio São Gonçalo – São Gonçalo – RJ 
 
 



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
CEFET/RJ  
 
Lotado na prefeitura do Campus Maracanã, chefe de departamento desde 04/07/2011 
até o momento, atuando na solução de questões relacionadas à infraestrutura do 
campus, no tocante a melhoria e ampliações das instalações prediais; realização de 
transporte de pessoal docente, discente, e administrativos; segurança patrimonial; 
além da limpeza e dos demais serviços de apoio e logística para a viabilização de 
eventos e zela pelo uso mais eficiente e rotineiro dos espaços de uso comum, bem 
como estacionamentos e pátios. 
 
Seção de Manutenção e Fiscalização de 18/08/2006 a 03/07/2011 atuando na 
fiscalização de obras e na coordenação dos seguintes serviços: 
 
- Conservação e manutenção de edificações, instalações, sistemas hidráulicos, sistemas 
elétricos, sistemas de refrigeração e serviços básicos de marcenaria, serralheria e 
pedreiro.  
 
- Execução medidas para conservação dos bens patrimoniais. 
 
- Execução serviços de manutenção preventiva e corretiva, nas instalações prediais, 
como elétrica, hidráulica, refrigeração e demais. 
 
- Planejamento a aquisição de equipamentos e materiais, fiscalizando sua validade e 
condições de conservação, de forma que evite desperdícios. 
 
- Gerindo contratos de terceirização relacionados a manutenção predial, de elevadores 
e de pequenos serviços, tais como limpeza de reservatório, dedetização, etc. 
 
- Manutenção e conservação dos jardins, das vias de acesso ao estacionamento bem 
como sinalização das áreas. 
 
- Pequenas obras de instalação elétricas e hidros sanitárias, como lançamento de 
cabos de força, instalações de tomadas troca de lâmpadas, sistemas de para raios, bem 
como de operação de bombas hidráulicas, manutenção sistemas de esgotos e 
drenagem pluviais. 
 
- Manutenção, conservação, reparo e recuperação de mobiliários, estruturas de 
telhados, esquadrias, divisórias, além de serviços de serralheria com pequenas 
construções, seja de portões, grades e outros.  
 
 
 
 
 

 


