CURRÍCULO
Nome: Eder de Sousa Ferreira
Email : ferreira.eder01@gmail.com

Tel.(85) 996846078

FORMAÇÃO
MBA em Gerenciamento de Obras e Tecnologia da Construção INBEC/CE - UNICID/SP
(Concluindo);
Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente UFC/CE (Trancado);
Especialista em Inovação e Difusão Tecnológica - UNIFAP, SEBRAE, ABIPTI, CNPq,1998.
Engenheiro Civil - Universidade Federal do Pará. 1992.

Busco continuamente motivação para trabalhar, buscar os resultados definidos pela
direção. Possuo bom caráter e excelente nível de relacionamento com equipes e
clientes. Busco integrar todas as atividades, setores, de maneira a cumprir as metas,
prazos, no sentido de reduzir os custos, os riscos, para não comprometer os
resultados, e nem a qualidade da execução.
Já coordenei, elaborei e participei de estudos ambientais EIA/RIMA nas áreas de
Camarão, Resíduos sólidos e Mineração, nos estados do Amapá, Pará, Maranhão,
Piauí e Ceará.
ATIVIDADES PROFISSIONAIS

EIT Construções – Gerente de Engenharia e Planejamento– Execução das Obras do
Cinturão das Águas–lote 3/CE, controle da produção, obras de transição, 34 km de canal
revestido com concreto, Execução de 28,7 km pavimento asfáltico de estradas vicinais no
município de Missão Velha/CE (AAUQ), Execução de 49,5 km de estradas vicinais no
município de Serrinha dos Pintos/RN (AAUQ), montagem de sifões DN 2.100mm, planejamento
da execução, programação de compra de materiais e acompanhamento de cronograma de
execução da obra, levantamento e fechamento de medições de terceiros e do cliente. CLT
Dez/2013 a Abril/2015

KL Engenharia – Coordenação, Supervisão e Fiscalização de obras de Implantação de
Sistema Adutor de Água Tratada – Alto Oeste/RN, 219.000m, Executando o controle, medições
dos serviços e atividades de escavação e assentamento de tubulação, de obras civis, da
montagem e instalação de conjuntos motor bombas de diversas estações elevatórias de água
tratada, ventosas, descargas de fundo, e demais equipamentos hidromecânicos. PJ Dez/2012
a Out/2013

Construtora Borges Carneiro – Gerente de Contrato (Eng. Residente) na implantação
do Centro de Cultura e Artes da Universidade, Federal do Ceará (aproximadamente
15.000m2), coordenando a execução da obra, a sala técnica, compatibilizando projetos,
elaborando as medições, participando de reuniões junto ao cliente para revisões de projeto,
elaborando o replanejamento de atividades, replanilhamento físico financeiro e revisão do
cronograma das obras. CLT Maio/2012 a Dez/2012

CONAME Engenharia e Consultoria Ambiental – Diretor de Engenharia, Consultoria
para a VBA (PJ), 1) Trecho 5/Projeto Eixão das Águas/SRH-CE, 2009/2012, e 2) Fiscalização
de projeto do DNOC’s/Açude Araras – PJ para a empresa KONEN Engenharia. PJ Set/2010
até o momento como consultor técnico nas áreas de Engenharia e Meio Ambiente.

VBA Tecnologia e Engenharia – Gestor do Contrato na Supervisão e Acompanhamento
da Execução das Obras de Implantação da ETA Oeste, compatibilizando projetos, analisando
revisando e criticando as medições, (contrato No.04/2006/JBIC-B7-B14/PROAGUA/SRH/CE).
CLT/PJ Nov/2009 a Março/2012. Gestor do Contrato na Supervisão e Acompanhamento da
Execução das Obras de Implantação do Trecho V, 2ª etapa, compatibilizando projetos e
analisando e criticando as medições correspondente ao trecho do sistema adutor(adutora em
aço carbono 1600mm), da ETA OESTE até o Porto do Pecém, com 37,83 km (contrato No
044/SRH-CE/2009). CLT/PJ Nov/2009 a Março/2012.

CIL/ICEC, Ourilândia do Norte (Sul do Pará) - Engº de Produção na implantação da
Planta de Beneficiamento de Ferro e Níquel/Mineração Onça Puma/VALE em Ourilândia do

Norte/PA, na execução de obras civis das Subestações, Plantas de Abastecimento de
Combustíveis de veículos leves e pesados (PETROBRAS), das obras civis da Planta de Gás
da White Martins, incluindo o a execução da drenagem de águas pluviais destas áreas,
execução de alvenaria do alto forno de beneficiamento de Ferro/Níquel. VALE/ MINERAÇÃO
ONÇA PUMA. PJ Set.2008 a Out/2009. Engenheiro de produção, Ampliação da Fábrica de Aço
da GERDAU - Araçariguama/SP, responsável pela execução e colaborando na
compatibilização dos projetos junto a projetista, responsável pela execução da fundação em
estaca hélice (232un.), 2,3 km dos acessos ao pátio de estocagem com pavimentação de vias
utilizando Brita Graduada Tratada com Cimento – BGTC, e execução da ampliação do galpão
de estocagem de aço usinado (estruturas em concreto armado de pilares, vigas e lajes com
volume aproximado de 3100 m³). PJ Set.2008 a Out/2009.

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia, Coordenação e execução de atividades de
gestão de obras, engenharia, meio ambiente, segurança, qualidade e compatibilização dos
projetos de drenagem de águas pluviais, esgoto e óleo do pátio de locomotivas e vagões,
análise e correção dos procedimentos das atividades relacionadas aos projetos de Ampliação
do Terminal Ferroviário de Carajás – TFCJ, fiscalização da execução de 48 km de sub-base
para implantação de ramais ferroviários em Carajás/Pa, Ampliação das Oficinas de
Manutenção de Locomotivas e Vagões de São Luis/MA e Ampliação do Terminal Ferroviário de
Ponta da Madeira – TFPM. VALE. fiscalização da execução de 12,5 km de sub-base para
implantação de ramais ferroviários em São Luis/Ma CLT Out/2006 a Fev/2008.

Governo do Estado do Amapá – Gerente de Contrato do Convênio com o BID para
elaboração de Consultorias em 5 áreas específicas: 1) Diagnóstico Institucional da Estrutura
Organizacional do Estado do Amapá; 2) Diagnóstico e Expectativas de Desenvolvimento da
Mineração no Estado do Amapá; 3) Pesca no Estado do Amapá; 4) Biodiversidade do Estado
do Amapá, e; 5) Saneamento Ambiental da Cidade de Macapá (abrangendo Captação,
tratamento e distribuição de água, tratamento de esgoto, Coleta tratamento e destinação final
de resíduos sólidos, além de planejamento e elaboração de projetos de macro e micro
drenagem). 1 ano de atuação até o encerramento do contrato, finalizando com a prestação de
contas. Out/1996 a Set/1999.

Governo do Estado do Amapá – Gerente do Subprograma de Proteção de Recursos
Naturais/SPRN, vinculado ao Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais – PPG7
Convênio com o Ministério do Meio Ambiente, com execução financeira fiscalizada pelo Banco
Mundial. Coordenando a equipe de elaboração e execução do projeto contemplando várias
atividades, dentre estas, consultorias especializadas, aquisição de equipamentos de pesquisa,
equipamentos de informática para aparelhamentos do estado e municípios, capacitação de
mão de obra especializada(cursos de pós graduação), ampliação e/ou construção de
secretarias municipais de meio ambiente, acompanhando as licitações, controlando a liberação
dos recursos, e coordenando a elaboração das prestações de conta para o Ministério do Meio
Ambiente e Banco Mundial. entre outras atividades correlatas. Período setembro/1999 a
março/2001.

ENCOL Industria e Comércio, construção de 56 edifícios de 04 pavimentos em
alvenaria autoportante, 04 apartamentos por pavimento, da fundação ao acabamento.
Construção de edifício de 18 pavimentos da fundação a entrega. Belém/PA. Contrato de
trabalho 1988 a 1990

Coordenador de obras, como PJ na execução das lajes em concreto armado 35 Mpa,
da garagem do subsolo, bem como, da laje de cobertura em concreto protendido do Shopping
Iguatemi de Belém.(Sub contratado pela OAS). PJ Set/1993 a Dez/1993.

*Obs. Aceito viajar para trabalhar em outro Estado e realizar viagens que a função
exigir.
-PRETENSÃO SALARIAL: ACEITO O SALÁRIO DEFINIDO PELA EMPRESA.

