GIULIANO SAPORITO
Italiano, residente no Brasil com visto permanente, casado, 53 anos
Av. Dr. Argeu Gurgel Braga Herbster, 764 - Bairro: Outra Banda
MARANGUAPE (CE) – CEP 61.942-005
E-mail: giuliano.saporito@tiscali.it
Tel. (85) 9.8558.0352 – (85) 3341.1488
OBJETIVO
Trabalhar na área da Engenharia Civil.
FORMAÇÂO ACADÊMICA
Graduação e pós-graduação em engenharia civil dos transportes na Università Degli Studi Di Napoli Federico
II, Napoli, Itália – ano 1990;
Monografia em construção de pontes: Os tabuleiros deformáveis - sobre a definição de um índice de rigidez Orientador: Prof. Ing. Aldo Raithel;
Graduação revalidada na Universidade Federal do Ceará - Brasil;
HABILITAÇÔES ENSINO NA ESCOLA
Habilitações por concursos públicos a ensinar na escola superior as seguintes disciplinas: Mecânica, Máquinas,
Tecnologia Mecânica, Desenho Técnico, Matemática, Física, Matemática Contábil, no Provveditorato Agli Studi
Di Potenza, Potenza, Itália, anos 2001-2002.
HABILITAÇÔES PROFISSIONAIS
Diploma em projeção e obstáculos arquitetônicos na Università Degli Studi Di Basilicata, Potenza, Itália, ano
1994;
Habilitação em técnico de segurança do trabalho na Escola EFMEA, Potenza, Itália – ano 1999;
Habilitação em técnico certificador de despositivos anti-incêndio pelo Ministero Degli Interni, Roma, Itália – ano
2001;
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Ensino na escola pública superior de várias disciplinas – no trecho 1994-2004;
Projeção, Direção e Técnico de Segurança de obras civis - autônomo (1992-1996), depois por uma sociedade
de engenharia italiana “Studio Associato Servizi Ingegneria – Potenza” cujo é sócio desde 1996;
Projeção de estruturas mistas (aço e concreto armado) pela sociedade “SCAI s.r.l. - Potenza” de projeção e
produção de estrutura metálica cujo foi sócio e responsável técnico – no trecho 2008-2015.
EXEMPLOS DE ALGUMAS OBRAS
Projeto de bonificação de uma área pela implantação de uma estação petrolífera da sociedade Rockhopper
S.p.A. no território de Brindisi di Montagna (PZ) – Itália.
Projeção e/ou direção e/ou técnico de segurança pela nova realização ou reforma ou ampliação, de vários
postos de gasolina, da sociedade ENI S.p.A. – nas regiões Basilicata e Puglia da Itália,
Projeção e direção de vários edifícios residenciais multi-pisos e de estacionamentos multi-pisos enterrados –
Potenza – Itália.

Projeção e direção de um edifício (shopping) – Potenza – Itália.
Projeção e direção de várias obras para escorar terreno: muros de suporte em concreto armado, paramentos
em colunas de concreto armado e puxadores em aço, etc.; vários lugares - Itália.
Coordenação da segurança do canteiro de construção da estrada principal da área industrial de Melfi (PZ) –
Itália.
IDIOMAS
Italiano: língua materna.
Inglês: nível CEF B2++ (University St. Andrews, Scotland)
Português: nível intermediário (Celpe-Bras)
INFORMÁTICA
Utilizar: Windows, Mac OS, Internet, Microsoft Office, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Autocad, Archicad,
STS (software de cálculo estrutural de obras em concreto armado, aço, madeira).
Criar software com compilador Visual Basic.

