CURRICULLUM VITAE
ARQUITETO TWENE MENEZES C. HOLANDA
Brasileiro, Casado Nascido em 15 de Maio 1986
Av. Norte, 2930/ Bloco A / Apto 604 Cep: 60813670
Bairro Luciano Cavalcante cidade de Fortaleza - CE
Contato: (85) 3258.0159/ (85) 99675.1928/ (85) 31824333
E-mail: twcavalcante@hotmail.com ; twcavalcantex@gmail.com.br ;

OBJETIVOS:
ATUAÇÃO NAS ÁREAS DA ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL VISANDO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
♦ Arquitetura e Urbanismo – CAU – 128091-0
– UNIFOR– Conclusão: 2011.1
♦ Engenharia Civil
– UNIFOR– 7° semestre Cursando – 2015.1
♦ MBA – Planejamento e Controle de Obras
– INBEC– Conclusão: 2015.2
2. SINTESE DE QUALIFICAÇÕES
♦ Atuação na área de Arquitetura e Urbanismo, com habilidade para atuar na elaboração de projetos, definição de
materiais, acabamentos, técnicas e metodologias, execução de obras e serviços e estudos de viabilidade financeira,
econômica e ambiental.
♦ Conhecimentos na elaboração e projetos, mapas e plantas de urbanismo, levantamento de medidas, criação de
memoriais descritivos, quantitativos e acompanhamento de projetos em órgão públicos (seman, semace,
bombeiros, regionais, prefeitura etc).
♦ Especialidade em documentação e encaminhamento de processos para aprovação de projetos nos órgãos públicos
(conhecimento em desenvolvimento de projetos tendo em vista a legislação pertinente: código de obras, plano
diretor, LUOS, parcelamento do solo Lei 6766, NBR’s 9050 acessibilidade, códigos florestais, bombeiros NT005/2008).
♦ Prestação de auxílio e acompanhamento na execução de projetos de arquitetura de edifícios comerciais,
residenciais, urbano, interiores, mobiliários, executivos em obras no geral, pesquisando materiais/acabamentos para
métodos eficientes na execução.
3. IMFORMÁTICA
Básica: Sistema Windows XP,VISTA, Windows 7,8,9 e 10 Microsoft Office`s, linguagem “c”, Br’office’s ;
Específica: Autodesk Autocad, xcad, intelicad, arqcad, Revit Arquitectural, MS Project 2010, MS 2012 ;
Design: CoreoDraw, 3Dmax stúdio, Sony Vegas Studio, Adobe Fotoshop, sketchup, 3D Studio;
Promob, Lumion 2.0, Vray Render, twinmotion2, Blender, AutodeskDesignReview, NavisWorks;

4. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Curso de Hardware: Montagem de circuitos e peças de Computadores Curso André Clermon (carga: 80 h);
Curso de AutoCad: Curso Acropole Modulo para projeto básico de habitações, edifícios comerciais/residências,
plotagem, configurações e comandos básicos do software bem como suas particularidades (carga: 160 h);
Curso de Idiomas: Hilpro idiomas curso de espanhol (foco na conversação) - todos os níveis - (carga: 240 h);
Curso Project 2010: Boas práticas de gerenciamento de projetos ligados a construção – Unifor (carga:40h);
5. IDIOMAS
Português - Língua Nativa
Inglês - Nível Básico
Español - Nível Avançado
Italiano - Nível Básico
6. EXPERIÊNCIA PROFICIONAL

♦ Escritório de Interiores Sandra Frota – Estágio I -- Pranchetista (perspectiva a mão livre), desenhista de
projetos e detalhamentos em interiores, projetos residenciais e de aptos de diferentes nichos (abril 2009/ jun 2009).
♦ Câmara Municipal de Fortaleza – Gráfica do Cerimonial de Eventos – Superintendente Adm responsável no fluxo de
matérias e desenvolvimento gráfico de layouts de convites, documentos, requerimentos e desenvolvimento de
organização sistemática dos arquivos e protótipos dos processo do setor, designer do setor (jul 2009 / mai 2010).
♦
Moveplan -- Fabrica de Moveis Projetados – Designer, projeto, orçamento de Móveis, acompanhamento de
reforma, montagem das peças, execução de projetos, acompanhamento da linha de produção da fabrica e
conferencia dos materiais requisitados para a execução, recebimento de peças e ferragens (mai 2010/ ago 2011).
♦ AL’K Arquitetos – Escritório de Arquitetura e Urbanismo – Arquiteto coordenador, Projetista, responsável na
elaboração de projetos de arquitetura, estudo de viabilidade, concepção, ant-projeto, aprovação na prefeitura,
detalhamento executivo, levantamentos, acompanhamento obras, elaboração cronogramas (out 2011/mai 2012).
♦ Consórcio Castelão – ( Construtoras Galvão e Andrade Mendonça ) – Estágio na área da Engenharia Civil,
Canteiro de Obras com a responsabilidade do gerenciamento e acompanhamento das atividades de acabamento e
estruturas, fiscalização na montagem de alvenarias,
pisos, forros, vedações, concretagem de lajes pisos,
quantitativos, compatibilização dos projetos e planilhas de acompanhamento de atividades na obra. (jun 2012).
♦ CEPEP – Ministrando aulas de Desenho Técnico, Desenho na Construção Civil, Técnico em Edificações,
Informática aplicada a construção civil, AutoCad aplicado a elaboração de projetos arquitetônicos e de
Construção Civil , desenvolvimento de praticas em sala referente a atividades em obras– Professor (nov 2011).
♦ JVS ENGENHARIA LTDA – Gerenciamento, acompanhamento, planejamento e gestão de obras em engenharia
de edifícios multe familiares, acompanhamento e desenvolvimento de produções de serviços, orçamento de atividades
em obra, compatibilizações de projetos estrutura arquitetônico, gerenciamento de equipes, materiais etc. (ago 2012);
♦ UNICRISTUS – Ministrando aulas de Desenho de Observação em mini cursos de desenho I e desenho II,
abordando aspectos visuais, formas e construção em modelos de representação figurativo e edificável, foco na
aplicabilidade em perspectivas de desenhos bidimensionais e tridimensionais (2 semestre 2014, 1 semestre 2015).
7. REFERÊNCIAS
Herman Dantas – (Arquiteto fundador da empresa - H3D Mídias - maquetes). Contato: (85) 99181.8260
Luiz Claudio Veccio – (Arquiteto/especialista, concursado na instituição CAU – CE ). Contato: (85) 988253570
Edilson Aragão – (Arquiteto Professor e mestre em Arquitetura, Planejamento Urbano Arquitetura - UNIFOR).
Contato: (85) 98898.4385 / T- UNIFOR (85) 34773241/ Arquiteto Marcos Bandeira Coord.(85) 987331619

