CURRICULUM VITAE: VLADIMIR TADEU CARVALHO DE ALMEIDA
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Rua: Ildefonso Albano, 574
Bairro: Meireles
Fortaleza – Ceará
Cep: 60115-000
57 anos – viúvo
3 Filhos

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
São 38 anos de experiência em elaboração, supervisão e fiscalização de projetos de grande
porte de infraestrutura com ênfase na qualidade, produtividade e eficiência na construção de
grandes obras. “CONSTRUÇÃO DE FERROVIAS, RODOVIAS, PORTOS, AEROPORTOS, TORRES DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA, TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES MICRO-ONDAS UHF/VHF, TORRES
DE TELEFONIA CELULAR, (RADIO BASE), CONSTRUÇÃO DE PARQUES EÓLICOS, CONSTRUÇÃO DE
SITE, CONSTRUÇÃO DE GRANDES CANAIS PARA TRANSPOSIÇÃO DE ÁGUAS.’’ Com atenção
especial ao material empregado, ao maquinário empregado, qualidade dos serviços
executados, controle do cronograma de execução dos serviços e liberação das medições.
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS
FERROVIAS – Supervisão técnica do projeto e fiscalização da obra em campo no tocante a
‘Construção’ ou ‘Modernização de Ferrovias’, verificação do projeto em campo, topografia,
terraplanagem, nivelamento, compactação, colocação de dormentes de concreto,
colocação de britas, lançamento de trilhos, soldagem dos trilhos, construção de pontes
(OBRAS DE ARTE), construção de bueiros, passagem de nível, túneis e também os sistemas de
energização, sistemas de sinalização e sistemas de telecomunicações e cftv via rede de fibras
ópticas ao longo da ferrovia.
RODOVIAS – Supervisão técnica do projeto da obra em campo no tocante a ‘Construção ou
Modernização de Rodovias’, verificação do projeto em campo, topografia, terraplanagem,
nivelamento, compactação, lançamento do asfauto, compactação, redes de drenagem ao
longo da rodovia, colocação de guias e sargetas, fiscalização da construção de pontes,
viadutos, túneis do começo da fundação, ferragem e armação de madeira para enchimento
de concreto e também seus sistemas de energização, sistemas de iluminação, sistemas de
sinalização, sistemas de telecomunicações e cftv via rede de fibras ópticas ao longo da
rodovia.
FORMAÇÃO ESCOLAR
ESCOLA ESTADUAL JOÃO DEUS CARDOSO DE MELO (SÃO PAULO)
Curso: Primário e Ginasial – 1º. Grau – 1974
COLÉGIO TÉCNICO SÃO FRANCISCO DE BÓRGIA (SÃO PAULO)
Curso: Técnico de Eletrotécnica – 2º Grau – 1983
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
HELETRON TELECOMUNICAÇÕES LTDA (SÃO PAULO)
Curso: PRÁTICO E TEÓRICO DE EQUIPAMENTOS PARA TESTES DE FIBRA ÓPTICA EM MÁQUINA DE
FUSÃO OTDR
Duração: 20 horas – 2000
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CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA PAULA SOUZA (SÃO PAULO)
Curso: TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE CORES PARA LAYOUT
Duração: 45 horas – 1997
ESCOLA DE FORMAÇÃO DE DESENHISTAS E PROJETISTAS “Project” (SÃO PAULO)
Curso: PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Duração: 400 horas –1983
Curso: CMS – PROFS – PROFESS OFFICE SYSTEM BÁSICO (SÃO PAULO)
Duração: 120 horas – 1991
Curso: GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INTERATICOS INFO/MICRO ( SÃO PAULO )
Duração: 120 horas – 1991
ESCOLA UPGRAPH ENGENHARIA GRÁFICA DIVISÃO DE TREINAMENTO ( SÃO PAULO )
Curso: AutoCAD R12
Duração: 40 horas – 1995
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA ( SÃO PAULO )
Curso: MAQUETES – FACHADAS/INTERIORES
Duração: 45 horas – 1997
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA ( SÃO PAULO )
Curso: AUXILIAR DE VENDAS (VENDEDOR)
Duração: 60 horas - 1997
EMPRESAS
CONSTRUTOTA E IMOBILIÁRIA SARFIZA LTDA.
(2014-2015)
CARGO: Supervisor de obras, encarregado de organizar o canteiro de obras, demolições de
edificações, colocação de tapumes no perímetro da obra, organizar tarefas, organizar
equipes, organizar material, organizar logística, organizar hospedagem, transporte e
alimentação bem como o controle dos EPI’S e EPC, supervisão do material usado na obra,
supervisão dos serviços executados, serviços executados em várias regiões do Brasil, região
norte, nordeste, sul, sudeste e centro oeste. Nós executamos construções da rede Extrafarma,
construção da reforma desde a fundação até a pintura e limpeza da obra, passando por
todos os estágios de uma obra grande, como fundação, alvenaria, cobertura, instalações
elétricas, hidráulicas, sanitárias, sonorização, circuito fechado de TV, alarme de incêndio, ar
condicionado, segurança perimetral, rede lógica, pintura e limpeza. Sempre supervisionando
a qualidade dos serviços executados bem como com a segurança do pessoal envolvido na
obra.
CONSORCIO CETENCO ENGENHARIA S/A E ACCIONA INDRAESTRUTURAS
(2014-2014)
CARGO: Encarregado de organizar o canteiro de obras, demolições de galpões, demolições
de caixa d’agua de 50 mil litros, desmonte de ferrovias, retirada de dormentes de madeira
desmonte de galpões de manutenções de trens , nivelamento de terrenos, terraplanagem
construção das salas de escritórios e preparação do terreno no ponto exato onde vai
começar a escavação do túnel do metro da linha leste de fortaleza, todos os trabalhos
executados com controle de qualidade ( ISO – 9001 ), ( ISO – 14001 ), ( OHSAS – 18001 ), ( QSMS
– QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL ).
MERCURIUS ENGENHARIA S/A
(2013-2013)
CARGO: Mestre de obras e Supervisão de obras em campo, empresa conceituada
nacionalmente no ramo de construção de parques eólicos, edifícios, condomínios particulares
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de casas planas e duplex, acompanhamento da limpeza do terreno, nivelamento do
terreno,topografia, gabarito, escavação, forma e desforma, concretagem (bases e pilares),
alvenaria estrutural e convencional, baldrame, instalações elétrica, hidráulica e telefônica,
reboco externo e interno, piso morto, cobertura, cerâmica gail, bloquete e meio fio,
assentamento de porcelanato, contra marco e molduras, forro de gesso, portas de madeira,
rejuntamento de porcelanato, pintura, friso de alumínio, gradil externo e portaria com
segurança 24 horas com sistema de segurança via CFTV, internet e sistema de TV. Trabalhos
executados com controle de qualidade (ISO- 9001), (ISO- 14001), (OHSAS- 18001), (QSMS –
QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL.)
IMPSAT
(2003-2005)
CARGO: Supervisão e fiscalização de obras em campo na modernização na malha ferroviária
do Rio Grande do Sul (RFFSA), no tocante a troca de trilhos, soldagem dos trilhos, troca de
dormentes de madeira por dormentes de concretos, colocação de britas, construção de
bueiros, construção de pontes (obras de arte), cruzamentos, passagens de níveis, e também os
sistemas de energização, sistemas de sinalizações e sistemas de telecomunicações e cftv via
rede de fibras ópticas ao longo da ferrovia que tem uma extensão de 1600 KM.
INTELIG
(2000-2003)
CARGO: Supervisão e fiscalização de obras em campo na modernização na malha ferroviária
do nordeste (CFN), no tocante a troca de trilhos, soldagem de trilhos, troca de dormentes de
madeira por dormentes de concretos, colocação de britas, construção de bueiros, construção
de pontes (obras de arte), cruzamentos, passagens de níveis, e também os sistemas de
energização, sistemas de sinalizações e sistemas de telecomunicações e cftv via rede de fibras
ópticas ao longo da ferrovia que tem uma extensão de 1700 KM.
FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
(1995-1999)
CARGO: Supervisão e fiscalização de obras em campo na modernização de toda a malha
ferroviária da companhia paulista de trens metropolitanos (CPTM) e a companhia brasileira
trens urbanos (CBTU), em São Paulo no tocante a troca de trilhos, soldagem de trilhos, troca de
dormentes de madeira por dormentes de concreto, colocação de britas, construção de
bueiros construção de pontes, cruzamentos, passagens de níveis, e também os sistemas de
energização, sistemas de sinalizações e sistemas de telecomunicações e cftv via rede de fibras
ópticas ao longo da ferrovia que tem uma extensão de 230 KM.
ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
(1983-1994)
CARGO: Desenhista técnico especialista em projetos elaborados em prancheta com
tecnigrafos, escrita a mão e a normografo, com grande experiência em projetos de
engenharia civil, elétrica, hidráulica, telecomunicações, arquitetura, sonorização, alarmes,
segurança perimetral, internet e cftv via rede de fibras ópticas.
Algumas obras que trabalhei, ”Usina de Traição, Usina de Salesopolis, Usina Henry Borden”, um
dos responsáveis pelo projeto e acompanhamento em campo, pela fiscalização execução
de toda a rede de distribuição de energia elétrica sub-terranea e aérea e de toda a rede de
telecomunicações micro-ondas UHF/VHF e redes de fibra óptica na grande São Paulo.
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PROMOM ENGENHARIA LTDA
(1982-1983)
CARGO: Desenhista técnico especialista em projetos elaborados em prancheta com
tecnigrafos, escrita a mão e a normógrafo, com grande experiência em projetos de
engenharia civil, elétrica, hidráulica, telecomunicações, arquitetura, sonorização, alarmes,
segurança perimetral, algumas obras que trabalhei “Rodovia dos Imigrantes, Usina Itaipu”.
JAAKKO POYRY ENGENHARIA LTDA
(1981-1982)
CARGO: Desenhista técnico especialista em projetos elaborados em prancheta com
tecnigrafos, escrita a mão e a normógrafo, com grande experiência em projetos de
engenharia civil, elétrica, hidráulica, telecomunicações, arquitetura, sonorização, alarmes,
segurança perimetral, algumas obras que trabalhei “Indústrias Vilares”.
TECHINT CIA TÉCNICA INTERNACIONAL
(1980-1981)
CARGO: Desenhista técnico especialista em projetos elaborados em prancheta com
tecnigrafos, escrita a mão e a normógrafo, com grande experiência em projetos de
engenharia civil, elétrica, hidráulica, telecomunicações, arquitetura, sonorização, alarmes,
segurança perimetral, algumas obras que trabalhei “Indústrias Basf, Indústrias Vilares”.
THEMAG ENGENHARIA S/A
(1978-1980)
CARGO: Desenhista técnico especialista em projetos elaborados em prancheta com
tecnigrafos, escrita a mão e a normógrafo, com grande experiência em projetos de
engenharia civil, elétrica, hidráulica, telecomunicações, arquitetura, sonorização, alarmes,
segurança perimetral, algumas obras que trabalhei “Usina Itaipu, Usina Porto Primavera, Usina
Traição”.
ALCANCE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
(1977-1978)
CARGO: Desenhista técnico especialista em projetos elaborados em prancheta com
tecnigrafos, escrita a mão e a normógrafo, com grande experiência em projetos de
engenharia civil, elétrica, hidráulica, telecomunicações, arquitetura, sonorização, alarmes,
segurança perimetral, algumas obras que trabalhei “Rádio Capital”.
FIQUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
(1974-1977)
CARGO: Desenhista técnico especialista em projetos elaborados em prancheta com
tecnigrafos, escrita a mão e a normógrafo, com grande experiência em projetos de
engenharia civil, elétrica, hidráulica, telecomunicações, arquitetura, sonorização, alarmes,
segurança perimetral. Algumas obras que trabalhei, “Jornal o Estado de São Paulo, Metro de
São Paulo, Usina Porto Primavera, Usina Charqueadas, Ponte Rio Niterói (Linha Vermelha)”.

E-mail: tadeu.vladimir3008@gmail.com
Facebook: tadeu.vladimir3008@gmail.com

Cel: (085) 8657-4270 (OI)
whatsapp: (085) 8657-4270

Cel: (085) 9996-4688 (TIM)
Cel:

