MARCIO BATISTA PIMENTA FILHO
Data de nascimento: 04/03/1985
Estado civil: casado
Naturalidade: Belo Horizonte
Telefone Celular: (31) 99415-2198
Endereço: Rua Agata223-apto 203
Sapucaias II, Contagem/MG.
CEP: 32071-157
E-mail: engmarciopímenta@gmail.com



OBJETIVO:
Engenharia civil; Edificações multi-familiar, construção de artes especiais (construção
pesada); Produção e/ou Qualidade (fiscalização), gerenciamento, orçamento de projetos.



PERFIL PROFISSIONAL:
Engenheiro civil formado desde julho de 2013. Trabalhou na construção de Edifícios
Autoportantes pela empresa NEOCASA BRASIL do grupo NEOGROUP, de fevereiro de 2015 a
janeiro de 2017. Profissional com bom nível de conhecimento na área da engenharia civil
(obras de grande porte), devido a sua dedicação aos estudos, experiência profissional e
interesse na área. Proativo, dinâmico e ótimo relacionamento interpessoal. Possuo boas
características para liderar equipes e gerir pessoas, projetos e equipamentos. Gosto de
desafios e não tenho problemas quanto a mudanças de localidade de residência. Estou
sempre buscando aprendizado, novidades e aprimoramento prezando compromisso e
responsabilidade. Finalizei em Setembro do ultimo ano uma edificação multi-familiar com
208 unidades em Sete Lagoas-MG, obra qual tinha como prazo dos clientes Março de 2017 e
foi finalizada com um excelente acabamento e custo em relação ao planejado e orçado.
Alem de ter sido responsável pelo gerenciamento de um loteamento em Betim e realizado a
implantação de uma pré-obra na cidade de Sete Lagoas com 112 unidades .



FORAMAÇÃO ACADÉMICA:





Engenharia de Produção Civil, UNIVERSIDADE FUMEC (FEA) - Conclusão Julho/2013.
Especialização em Engenharia Segurança e Saúde no trabalho, FACULDADE PITÁGORAS
-conclusão -agosto/2017.

IDIOMA:

Inglês Intermediário.



TRAJETÓRIA PROFISSIONAL:


EMPRESA: NEOCASA BRASIL.
 FUNÇÃO: Engenheiro Civil
 PERÍODO: 02/2015 à 01/2017.
 ATIVIDADES: Gerenciamento de projeto, elaboração e acompanhamento de
cronograma físico-financeiro, Planejamento para cumprir metas e prazos,
recrutamento de mão-de-obra, acompanhamento e conferencia de serviços, pedidos
de matérias, medição CEF, medição de terceirizados avaliação e revisão de
orçamentos, perícias de imóveis. Levantamentos de dados para elaboração de laudos
técnicos para avaliações de imóveis e perícia. Software RM SYSTEM.
Empreendimentos trabalhados. (CITY ESMERALDAS, CITY VILLAGIO, MORADA NOVA,
BELLA VIDA, GARDEM MATA GRANDE e CONDOMINIO RESERVA DA MATA).



EMPRESA: MRV Engenharia e Participações S.A.
 FUNÇÃO: Engenheiro Civil
 PERÍODO: 02/2010 à 02/2015.
 ATIVIDADES: Gerenciamento de projeto, elaboração de plano de ação para reverter
atraso de obra. Esta em Fortaleza- CE Acompanhamento de cronograma físicofinanceiro, plano de ação para cumprir metas e prazos, recrutamento de mão-deobra, acompanhamento e conferencia de serviços, medição CEF, medição de
terceirizados avaliação e revisão de orçamentos.. Software utilizado SAP.
Empreendimentos trabalhados. (SPAZIO INNOVARE, SPAZIO ORIZONTE, SPAZZIO
LUXOR, SPAZZIO OMNI, FOZ DO IGUAÇU, PARQUE GRAMADO)-Belo Horizonte MG,
(INSPIRATTO RESIDENCE CLUB)-FORTALEZA CE -10/2013 à 02/2016. Software SAP



EMPRESA: MRV ENGENHARIA
 FUNÇÂO: Estagiário em obra
 PERÍODO: 17/01/2008 à 17/01/2010
 ATIVIDADES: Acompanhamento de produção, custos, cronograma físico financeiro,
de medições; Execução de Levantamento de quantitativos; Gestão de pessoas
através de treinamentos de equipes de produção quanto ao PBQP-H; Gestão de
segurança do trabalho; Gestão de programa de desempenho de metas,
gerenciamentos de resíduos da construção civil.
CURSOS DE APERFEIÇAMANETO:



 Hidráulica compacta-Carga horária: 5 horas;
 Auto CAD-Carga horária: 320 horas;
 Acumuladores-Carga horária: 8 horas;
 Trocador de calor-Carga horário: 8 horas;
 Processo de servisse-Carga horária: 8 horas;
 Gestão de resíduos da construção Civil-Carga Horaria 20 horas.
DISPONIBILIDADE:





Região de trabalho: Todo Brasil. Aceito viajar pela empresa.

