
EVERTON DE SENA CARVALHO
Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança no

Trabalho

SUPERVISOR DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE
INFRAESTRUTURA

Fiscalização e gestão de contratos; elaboração de planilhas orçamentárias, editais e termos
de referência; planejamento, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia;
coordenação, planejamento e chefia de equipe responsável pela manutenção predial do
edifício sede. Com a prática do plano de manutenção preditiva e o preparo das equipes não
foram registrados casos de acidente no trabalho e paradas por colapsos estruturais de
Set/2019 a Jan/2022

CTTU - Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano de Recife (09/2019 A
01/2022)

PERFIL ACADÊMICO

PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE
SEGURANÇA NO TRABALHO - 06/2021

UCAM - UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES

HABILIDADES

·Experiência em supervisão, formação e treinamento
de equipe de manutenção preditiva e Corretiva (civil,
elétrica e hidráulica)
·Criação e edição de planilhas Orçamentarias, editais
de licitação e Termos de Referência.
·Leituras de Plantas, Projetos, Especificações Técnicas
e Normas técnicas
·Inglês Avançado
·Softwares: AUTOCAD / REVIT
·Domínio avançado em WORD / EXCEL
/POWERPOINT

BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL -
06/2019

UNINASSAU

ANALISTA FINANCEIRO

Controle de fluxo financeiro e administrativo, com conciliação bancária,
acompanhamento de carteira de clientes, controle de pagamentos de contas e
recebimentos.

NOVO CRUZEIRO INC. LTDA - 05/2018 A 09/2019

SUPERVISOR DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS

Planejamento e dimensionamento das estruturas para os eventos da Prefeitura, fiscalização
de montagem das estruturas metálicas e acompanhamento das execuções dos serviços
previstos em eventos de grande porte como carnaval e são João.

FCCR - Fundação de Cultura da Cidade do Recife - 05/2013 A 03/2017

AUXILIAR DE ENGENHARIA

Confecção de relatórios (execução de estacas, RDO, entre outros), diagramas de cravação,
Gerenciamento de maquinário para execução de estacas metálicas, pré-moldadas e hélice
contínua. Montagem, execução e desmontagem de prova de carga estática, com
preenchimento de relatórios. Gestão administrativa financeira e pessoal da obra em geral

FUNDAÇÕES ROSSI - 02/2011 A 09/2012

MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Passagem por todas as comissões, elaboração de editais, de termos de referência e diversas
planilhas, criação, conferência de documentos e planilhas, operação do sistema de
licitações, julgamentos e análises de documentos, edição e redação de atas e termos gerais.
Conferência de acervos técnicos e planilhas de custos e BDI.

PREFEITURA DO RECIFE - 03/2003 A 09/2010
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RESUMO

Experiente nas áreas de Infraestrutura e
Manutenção, possuo expertise nas frentes de
Orçamento, Planejamento, Gestão, Execução e
rotinas operacionais. Também domino rotinas
administrativas, financeiras e orçamentárias. Sou
lógico, sistemático e resolutivo e oriento minha
carreira para oportunidades de liderança na
indústria da construção civil.

OBJETIVO

Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança no
Trabalho

HISTÓRICO PROFISSIONAL

ANALISTA ADMINISTRATIVO

Controle de rotinas administrativas. Gestão de contratos, documentos, certidões e
propostas. Fiscalização e acompanhamento de contratos. Acompanhamento, criação e
arquivamento de processos, tanto físicos quanto pelo sistema eletrônico de informação.

AGE - Agência de Fomento do Estado de Pernambuco (Desde 01/2022)
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