Dados pessoais
Nome: Gustavo Santos Melo
Estado civil: Casado
Idade: 40 anos
Endereço: Rua Euzébio de Sousa, 1645 – Apto 902.
Bairro: Fátima
Cidade: FORTALEZA/CE
CEP: 60411-160
País: Brasil
Telefone residencial: (85) 3055-8290
Telefone celular: (85) 98128-8445 / 98828-8445
E-mail guga27_ba@hotmail.com

Resumo do currículo:
Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Graduação em Engenharia Civil pela UFBA. Cursando atualmente
MBA em Gerenciamento de Obras e Tecnologia da Construção pelo INBEC/UNICID. Experiência em gerenciamento de projetos
de obras civis industriais e de infraestrutura. Inglês Fluente. Atuação em grandes multinacionais como a Coca-Cola, Ulma
Construction e Vale. Conhecimentos em gerenciamento de obras envolvendo compatibilização de projetos, coordenação de
mão-de-obra, fiscalização, controle de qualidade, suprimentos e controle de orçamento. Realização de obras habitacionais, de
infraestrutura, e de montagens de estruturas metálicas fixas e provisórias, escoramentos, fôrmas e andaimes. Experiência na
área operacional (logística, técnica, projetos, obras, administrativo), envolvendo gestão de mão de obra própria e terceirizada.
Experiência na área comercial na construção civil. Experiência com execução de estruturas em concreto
protendido. Desenvolvimento de programas de prevenção a acidentes e avaliação e controle de riscos ambientais, PPRA,
PGRSS, LTCAT, PCMAT. Disponibilidade para viagens. CREA-CE ativo.

Objetivo
Cargo de Interesse: Coord. Obras, Coord. Operacional, Coord. de Projetos, Eng.º Civil e Eng.º
Segurança do Trabalho

Idiomas
Idiomas: • Inglês Fluente
• Espanhol Intermediário

Formação acadêmica
Instituição: INBEC
Curso: MBA em Gerenciamento de Obras e Tecnologia da Construção
Ano cursando: 2
Período: De 09/2014 a 09/2016

Instituição: Universidade Federal da Bahia
Curso: Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho
Ano de conclusão: 2009

Instituição: Universidade Federal da Bahia
Curso: Graduação em Engenharia Civil
Ano de conclusão: 2007

Experiência profissional
Empresa:

Coca-Cola (Empresa de grande porte multinacional) – 2014 à 2016

Último cargo: Coordenador de Engenharia e Projetos
Atribuições do cargo: Responsável pela coordenação das atividades de implantação de novos projetos de
obras civis nas unidades fabris e centros de distribuição da Solar BR Coca Cola, em
toda região Nordeste e Mato Grosso (13 fábricas e 26 Centros de Distribuição).

Empresa:

IMPACTO PROTENSÃO (Empresa de médio porte no segmento de protensão,
fôrmas e escoramentos) – 2014

Último cargo: Engenheiro Civil
Atribuições do cargo: Condução de serviços e equipes na execução de montagem de cordoalhas e protensão
aderente e não aderente. Responsável técnico da empresa como Engenheiro Civil e
como Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Empresa: SH FÔRMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS (Empresa de grande porte no
segmento de fôrmas e escoramentos) – 2013.
Último cargo: Supervisor de Contratos - Comercial
Atribuições do cargo: Negociação de contratos de locação de equipamentos para construção civil e
montagem de indústrias, medições, planejamento de negócios, estudos de soluções
técnicas junto aos clientes, treinamento de equipe de orçamentos e prospecção de
novos clientes.

Empresa: ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS (Empresa de grande porte multinacional (Espanha)) - 2009 à 2012.
Último cargo: Coordenador Operacional
Atribuições do cargo: Coordenação das atividades na filial Bahia, atendimento abrangendo todo o Nordeste.
Responsável pela coordenação diária das tarefas operacionais e de manutenção.
Supervisão das atividades de elaboração e execução de projetos e cálculos de fôrmas
e escoramentos. Supervisão de montagem de fôrmas, escoramentos e andaimes em
construções de edificações e construção pesada. Supervisão das atividades de
recepção, estocagem, manipulação e expedição dos equipamentos. Responsável
técnico da empresa perante o CREA.

Empresa: ST ESTRUTURAS (Empresa de médio porte no segmento estruturas metálicas) 2007 à 2009.

Último cargo: Gerente de obras
Atribuições do cargo: Responsável pelo planejamento e execução das obras contratadas, coordenação de
projetos, elaboração de cronogramas das obras, contratação de serviços
terceirizados. Gestão de equipes. Acompanhamento físico-financeiro e cronológico
das obras. Assegura critérios de segurança do trabalho e qualidade das obras.
Responsável técnico da empresa perante o CREA.

Empresa: DÁBLIO CONSTRUTORA. (Empresa de pequeno porte no segmento construção
civil) – 2007.
Último cargo: Engenheiro Civil
Atribuições do cargo: Responsável pela execução de obras de centros comerciais (lojas, restaurantes, etc...)
em shoppings e aeroportos. Execução de instalações em estruturas metálicas, gesso
acartonado, instalações de segurança, ar-condicionado, luminotécnica, telemática,
obras com alto padrão de instalações e acabamento. Responsável pela supervisão das
atividades da obra, tais como: Garantir o cumprimento das especificações de processo,
elaboração e acompanhamento do orçamento base, desenvolvimento dos recursos
humanos subordinados, supervisão das atividades administrativas de obras, garantir
metas estabelecidas de custo, prazo, qualidade, segurança e satisfação do cliente.
Responsável técnico da empresa perante o CREA.

Empresa:

VALE. (Empresa de grande porte - multinacional (Brasil) - no segmento de
mineração, transporte e logística) - 2005 à 2007

Último cargo: Estagiário
Atribuições do cargo: Controles corporativos nas áreas de manutenção de via permanente e operação
ferroviária. Responsável direto pelo programa OP AÇÃO que visava incentivar
funcionários a identificar possíveis anomalias que pudessem causar acidentes e com
uma ação proativa, evitá-los. Controle de treinamentos em padrões. Coleta,
consolidação e apresentação de informações oriundas das supervisões de campo para
acompanhamento gerencial em constantes reuniões. Cotação e aquisição de
equipamentos para manutenção da via permanente. Apoio às supervisões em campo.
Acompanhamento de cronogramas em MS-Project.

Empresa: FREITAS MELLO CONSTRUÇÕES. (Empresa de médio porte no segmento
construção civil) - 2004 à 2005.
Último cargo: Estagiário
Atribuições do cargo: Empresa de médio porte no segmento construção civil. Acompanhamento em campo
da construção de um conjunto habitacional de 18 blocos de quatro pavimentos e 8
villages de dois pavimentos. Controle de medições de serviços terceirizados de
empreiteiros. Verificação de cumprimento de serviços padronizados de qualidade da
construção civil como a ISO 9002. Levantamento de quantitativos para aquisição e
cotação de materiais, com o auxílio de softwares como o Autocad e o RMORCA.
Orientações em geral aos funcionários em relação à execução dos serviços construtivos
e a segurança no trabalho. Elaboração de relatórios mensais de medições de serviços
e materiais para liberação de recurso pela Caixa Econômica Federal. Conferência de
projetos, concreto e armações. Diário de obra.

Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Empresa de grande porte no segmento bancário) 2002 à 2004
Último cargo: Estagiário de Engenharia Civil
Atribuições do cargo: Acompanhamento físico-financeiro de obras de saneamento, infraestrutura e habitação
financiadas. Controle direto de serviços prestados por engenheiros terceirizados fiscais
de obras financiadas pela CEF. Apoio aos engenheiros e assistentes sociais na
elaboração de laudos de análise técnica, vistorias e viabilidade de obras.
Acompanhamento de medições das empresas contratadas em campo. Apoio ao setor
de engenharia da CEF no trabalho de análise e coleta de dados de obras indicados pelo
TCU com possível superfaturamento.

Cursos / especializações
- Programa de Desenvolvimento de Liderança – Escola de Liderança Solar BR Coca-Cola:

Liderança & Inteligência Emocional;

Comunicação;

Feedback;

Valores e competências da Liderança Solar;

Clima;

Cultura;

Desenvolvimento de equipe;

Seleção por competência;

Demissão;

Relações Trabalhistas;
- Coaching Orientação ao Ciente – HUMAN;
- Perícias Judiciais - Rui Juliano Perícias/manual de Perícias;
- Plataforma BIM - INBEC
- Inglês Avançado - ACBEU;
- Inglês Avançado - UPTIME;
- D' Olho na Qualidade (5S) – SEBRAE;
- Análise e Planejamento Financeiro – SEBRAE;
- MS-PROJECT – Polaris Consultoria e Informática;
- Conectado ao Mercado de trabalho - CIEE;
- Excel Avançado – Real & Dados;
- Pacote Office – Real & Dados;
- Autocad 2D - Imagem Consultoria e Informática;
- Gestão em Logística – SENAI;
- RM-ORCA;
- SAP R/3, SISPAD;
- ISO 9000-2000, ISO 14000, 5S e 6 Sigma;
- Manutenção a computadores e redes;
- XVIII SNEE – Seminário Nacional dos Estudantes de Engenharia – Noções de Qualidade na Construção;
- SREE - Seminário regional dos Estudantes de Engenharia – Engenharia de Transportes.

