CURRICULUM VITAE

IVANA CARVALHO DA SILVA – 32 anos – Casada
Rua Joaquim Jerônimo, 700 – Bloco B – Ap. 209, Bairro: Maraponga, Fortaleza-CE
Contato: (85) 99704-9994; 98883-6100
E-mail: ivanacsilva@gmail.com

Perfil Profissional
Carreira desenvolvida na área da Construção Civil, com treze anos de experiência, atuando
como Técnico em Edificações e Coordenadora da Qualidade, inglês intermediário, dinamismo e
pró-atividade, com bom relacionamento interpessoal, experiência em projetos, sistema de
gestão da qualidade (ISO 9001:2008, PBQP-H e setoriais), quantitativos, controle de obras, etc,
tendo atuado em grande obras industriais, tais como: UTE Breitener, UTE Porto do Pecém e
UTE Parnaíba. Cursando Administração para me tornar mais qualificada para o mercado.
Objetivos
Qualidade, Administração, Auditorias, Produção, Projetos, Medição e Controle, Planejamento
Formação
Bacharelado em Administração (em andamento)
Universidade Estácio FIC

Técnico em Edificações (1998 – 2002)
Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará (IFCE)

Experiências Profissionais
Consultora em Gestão da Qualidade
Gestão Consultoria (Jan/15 – Presente)
Prestação de serviços na área da qualidade: implantação do SGQ (ISO 9001:2008 e PBQP-h),
manutenção do SGQ, auditorias internas, etc.

Coordenadora da Qualidade
Integral Engenharia Ltda (Nov/08 – Dez/14)
Revisão de toda a documentação do SGQ (ISO 9001-2008, PBQP-H e setoriais), implantação do
SGQ nas obras, treinamento, auditorias internas e acompanhamento de auditorias externas.
Iniciando implantação de um sistema de gestão integrado com as normas ISO 14001 e OHSAS
18001 em conjunto com os técnicos de meio ambiente e de segurança. Coordenação da
qualidade na obra UTE Parnaiba, no Maranhão, na área da construção civil, 1 ano e meio de
obra.
Técnica em edificações
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA (Nov/07 – Out/08)
Condomínio Portal de Málaga: Atividades: Acompanhamento de custo, programação e
medição dos serviços, controle de material e mão de obra, atividades do sistema de gestão da
qualidade (ISO 9001:2000), etc.
Assistente Técnico II
EIT ENGENHARIA SA (Mar/05 – Out/07)
Levantamento de quantitativos e planejamento de obras de construção pesada, atividades de
sala técnica em obra, alteração de projetos em Autocad, revisão de toda a documentação do
SGQ (ISO 9001-2000, PBQP-H e setoriais), implantação do SGQ nas obras, treinamento,

auditorias internas e acompanhamento de auditorias externas, atuando como RD
(Representante da Direção).

Conhecimentos adicionais
Inglês intermediário (Casa de cultura britânica UFC)
Microsoft Office completo e internet, Autocad, MS Project, ISO 9001, PBQP-h, ISO 14001,
OSHAS 18001, Auditor Interno ISO 9001 e PBQP-h.

