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Tenho doze anos de formado e trabalho na área há mais de treze anos.  
Neste período desempenhei fundamental papel acompanhando e coordenando diversos profissionais de vários 
segmentos ligados a construção civil dando mais agilidade as obras, desenvolvi projetos de arquitetura de autoria 
própria e em parceria com outros arquitetos, elaborei orçamentos junto a fornecedores, desenhos conceituais e 
técnicos executivos, modelos 3D em SketchUp, além de outras funções administrativas. 
 
Falo, leio e escrevo em inglês e espanhol com certa fluência, me considero um profissional versátil capaz de se 
adaptar a várias funções, com bom conhecimento de informática e facilidade no relacionamento com pessoas. 
 
Atualmente trabalho como arquiteto desenvolvendo projetos e acompanhando obras de construção civil para 
empresa B+M Arquitetos Associados, na qual sou sócio. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

B+M ARQUITETOS ASSOCIADOS 
Período: Out./2015 a Atualmente. 
Principal Cargo e Atribuições: Arquiteto Urbanista - Conceituação e 
desenvolvimento de projetos urbanísticos e arquitetônicos a partir das 
necessidades de cada cliente; Acompanhamento e coordenação de execução 
de obras civis residenciais e comerciais, Consultoria e aprovação de projetos 
em órgãos públicos e elaboração de orçamentos junto a fornecedores. 
Principais Realizações: 

 Elektra Motors – Comercio de Veículos de alto 
padrão. 
Descrição dos serviços: Conceituação de fachada e projeto de 
reforma interna, design de interiores, consultoria na escolhas de 
materiais e elementos, acompanhamento de obras, tomada de 
preços junto a fornecedores, aprovação em órgão municipal da loja 
com terreno de 901,33m² e área construída de 341,85m². 
 

 GT Race Club – Complexo de Esportes Automotivo, Florida EUA. 
Pista de corrida para locação de veículos exóticos. 
Descrição dos serviços: Conceituação de projeto arquitetônico 
incluindo partido das edificações; museu e anexos, desenho do 
traçado das pistas de carro e kart, desenvolvimento de Master Plan 
urbanístico de gleba de aproximadamente 800.000m² 
determinando as diretrizes de ocupação para um loteamento 
fechado de alto padrão, hotel, shopping, complexo esportivo 
automotivo e reserva de vegetação nativa.  

 

RG GERENCIAMENTO 
Período: Out./2015 a Abr./2016 
Principal Cargo e Atribuições: Arquiteto Urbanista - Gestor de Obras. 
Principais Realizações: 

 DIA Supermercados – Lojas Novas e Rollout. 
Descrição dos serviços: Gestão, acompanhamento e coordenação 
de obras civis de dez (10) lojas do Supermercado DIA nas cidades de 
São Paulo e Guarulhos SP. 

 

FORMAÇÃO ACADEMICA 
 
Arquitetura e Urbanismo  
UNIMEP – Universidade Metodista 
de Piracicaba 2004. 
 
IDIOMAS 
 
Inglês – Nível intermediário 
Residência por 18 meses em 
Raleigh, NC, EUA.  
 
Espanhol – Nível intermediário 
Residência por 26 meses em Buenos 
Aires, BS AS, Argentina. 
 
OUTROS CURSOS 
 
Curso de Desenvolvimento e 
Aprovação de Projetos de 
Parcelamento do Solo Urbano – 
Universidade Secovi – 100 horas. 
 
Seminário Problemas Ambientais 
em Cidades Médias: perspectivas 
de gestão (UNESP/Rio Claro). 
 
Ciclo de Debates “Habitação 
Construindo a Cidade” (UNIMEP) – 
4 horas. 
 
2º Seminário de Acessibilidade - 
Gestão Cidadã; Cidade Acessível, 
CREA Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Estado de São e 
CEPAM Fundação Faria Lima São 
Paulo, SP, 2004 – 8 horas. 



ENGINEERING S.A. SERVIÇOS TÉCNICOS SP. 
Período: Fev./2013 a Out./2015 
Principal Cargo e Atribuições: Arquiteto Urbanista - Coordenador de equipes 
de Due Diligence com finalidades diversas. 
Principais Realizações: 

 REUD - Real Estate & Urban Development. 
Descrição dos serviços: Entre janeiro de 2015 e outubro de 2015, 
atuei pela ENGINEERING como coordenador da fase 01, (escavação, 
contenções e fundações), da obra de um edifício comercial (Santos 
Tower), localizado na Alameda Santos esquina com a Rua Augusta, 
com área total construída de 20.000,00 m², em terreno de 1.987,00 
m² no Município de São Paulo – SP. 

 

 WT Goodman – Galpões Logísticos Vistoria Técnica. 
Descrição dos serviços: Vistoria de 12 centros de distribuição e 01 
galpão industrial de propriedade da BR Properties, totalizando 
aproximadamente 465.587 m², contemplando: Galpões de 
distribuição DHL de Louveira, SP e Araucária, PA, galpão de 
distribuição do grupo SBF em Jarinu, SP, galpão industrial da 
Interbox em Araucária, PA e dois galpões de distribuição para 
locação em Louveira, SP. 
 

 Pátria Investimentos – Vistoria Técnica IBMEC Rio de Janeiro.  
Descrição dos Serviços: Vistoria técnica das instalações do Instituto 
IBMEC Unidade Barra da Tijuca/RJ, com área total construída de 
10.038 m². 
 

 Northwest – Vistoria Técnica de 03 Hospitais Rede D’Or São Luiz. 
Descrição dos Serviços: Vistoria técnica por inspeção visual, 
elaboração de relatórios sobre informações de eventuais alterações 
de layout, estruturais, instalações, análise de suficiência de 
documentos, (Legalizações) e estado de conservação das 
instalações dos Hospitais Santa Luzia e Coração do Brasil em Brasília, 
DF e Hospital Caxias D’Or em Duque de Caxias, RJ, somando um total 
de área construída de aproximadamente 44.780 m². 
 

 BR Partners – Vistoria Técnica de Recebimento de Obra. 
Descrição dos Serviços: Vistoria técnica para recebimento de obras 
das instalações do empreendimento Outlet Premium Brasília 
localizado no Município de Alexânia, Goiás, com um total de área 
construída de aproximadamente 20.057 m². 
 

 Starwood – 12 Hotéis Análise Técnica. 
Descrição dos serviços: Vistoria de 12 Hotéis da Rede Arco 
distribuídos em vários municípios no interior do estado de São Paulo 
totalizando aproximadamente 33.828 m², contemplando os hotéis: 
Arco Hotel de franca, Ribeirão Preto (03), Araraquara, São Carlos, 
São José do Rio Preto, Araçatuba, Birigui, Bauru e Piracicaba (02). 
 

 PDG - Diagnóstico Físico e Orçamentos de Custos. 
Descrição dos serviços: Auditoria das ferramentas e parâmetros de 
avanço físico de obra, forma de contratação de fornecedores e 
prestadores de serviços, suprimentos, retrabalhos e correções de 
campo, e demais informações relevantes para a composição do 
relatório final de auditoria físico / financeira, dos empreendimentos 
da incorporadora PDG pela equipe de Back Office. 

 
Universal Design - Curso de 
Aplicação na Arquitetura – 8 horas. 
 
INFORMÁTICA 
 
AutoCAD / SketchUp / CorelDraw / 
Excel / Word / PowerPoint /  
 
 



Para tanto as vistorias foram divididas em 03 equipes, cabendo à 
equipe da qual fiz parte, vistoriar 11 empreendimentos em 05 
estados, somando um total aproximado de 237.847 m² de área 
construída, contemplando os empreendimentos: Bela vida I e II, 
Ville Laguna e Ville Solare em Belém, PA; Cittá Maris em Marituba 
PA; Cittá Toscana e Ville lozath em Lauro de Freitas, BA; Jd. Amarilis, 
Jd. Das Orquideas e Ville Turquesa em Belo Horizonte, MG e Cittá 
Liberdade em Vespasiano, MG. 
 

TECMAPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
Período: Out./2012 a Fev./2013 
Principal Cargo e Atribuições: Coordenador de obras - Levantamento das 
necessidades do Cliente, Auxílio na elaboração de Cronogramas Físicos, 
Prospecção de Fornecedores e Análise Técnica de Propostas. 
Principais Realizações: 

 Centro Comercial em Sorocaba, SP. 
Descrição dos serviços: Acompanhamento e coordenação de obras 
civis com área de aproximadamente 500 m². 
 

 Loteamento Santa Mônica em Itupeva, SP da Empresa Scopel 
Desenvolvimento Urbano. 
Descrição dos serviços: Acompanhamento e coordenação de obras 
civis de portaria, pórtico, controle de acesso e fechamento de 
perímetro. 
 

 Loteamento Reserva Santa Isabel em Louveira, SP da Empresa 
Scopel Desenvolvimento Urbano. 
Descrição dos Serviços: Acompanhamento e coordenação de obras 
civis do fechamento de perímetro.  
 

 Loteamento Reserva Real em Paulínia, SP da empresa Brookfield. 
Reforma e recuperação de clube do loteamento Reserva   Real   em   
Paulínia, SP   da   empresa   Brookfield 
 

SCOPEL EMPREENDIMENTOS E OBRAS S.A. 
Período: Set./2008 a Jan./2012 
Principal Cargo e Atribuições: Arquiteto Urbanista - Desenvolvimento e 
conceituação de projetos urbanísticos e arquitetônicos; Acompanhamento e 
coordenação de execução de obras civis; contratação e orientação de 
colaboradores terceirizados no cumprimento de prazos e garantia de 
qualidade; Planejamento da execução dos serviços; acompanhamento de 
processos e aprovações de projetos em órgãos públicos; 
Principais Realizações:  

 Loteamento Parque das Artes em Embu das Artes SP.  
Descrição dos Serviços: Recomposição de aterro da Rua Carlos 
Drummond de Andrade do loteamento.  

 Loteamento Porto Atibaia em Atibaia, SP. 
Descrição dos Serviços: Projeto e coordenação de execução de 
ramais de drenagem complementares do loteamento.  

 Demais Loteamentos da Empresa. 
Descrição dos Serviços: Laudos de vistoria para retomada de lotes 
em processos judiciais, (vários Loteamentos da empresa); Vistorias 
técnicas em loteamentos para verificações e levantamentos de 
confrontantes, dimensionamento, estado de conservação e 
demarcação de perímetro; Atendimento aos clientes, (compradores 
de lotes). 

 



OGGI ARQUITETOS 
Período: Abr./2007 a Set./2008 
Principal Cargo e Atribuições: Arquiteto Urbanista – Juntamente com os 
arquitetos Haroldo Paranhos e Larissa Tedesco – Conceituação e 
desenvolvimento de projetos urbanísticos e arquitetônicos a partir das 
necessidades de cada cliente; Acompanhamento e coordenação de execução 
de obras civis residenciais e comerciais de pequeno porte, Consultoria e 
aprovação de projetos em órgãos públicos.  
Principais Realizações:  

 Business Center em Santa Barbara, SP.  
Descrição dos Serviços: Projeto arquitetônico e urbanístico de um 
Business Center que compreenderam um Hotel, um Centro 
Comercial, um   Centro   Médico   e   edificações    secundárias 
visando à locação para hipermercado, rede de lanchonetes e 
Concessionária de veículos em terreno de 50.549 m² e área a 
construir de 51.032 m². 
 

 Concessionária Honda Moto Snob em Nova Odessa, SP. 
Descrição dos Serviços: Projeto arquitetônico, layout padronizado 
Honda, aprovação em órgão municipal e acompanhamento de 
obras da concessionária com 1.469 m². 
 

 Concessionárias Honda Moto Snob e Nova Moto em vários 
municípios de São Paulo (interior). 
Descrição dos Serviços: Projeto de layout padronizado Honda de 11 
Lojas Concessionárias das redes, Nova Moto e Moto Snob 
totalizando 14.820 m² em municípios do interior do estado de São 
Paulo, sendo eles: Santa Barbara D’Oeste / Americana / Hortolândia 
/ Sumaré / São Carlos / Araraquara / Bauru / Descalvado / Ibitinga / 
Agudos / Américo Brasiliense.  

 

 Clube Kraft em Campinas SP. 
Descrição dos Serviços: Projeto arquitetônico, aprovação e 
acompanhamento de obras de casa noturna Clube Kraft com 
aproximadamente 2.350 m². 
 

 Loteamento em Nova Odessa SP. 
Descrição dos Serviços: Estudo de conceituação urbanística para 
parcelamento do solo com a finalidade de loteamento fechado de 
26.195 m². 


