TIAGO HENRIQUE MONTEIRO ROCHA
Engenheiro Civil, PMP
Telefone: (81) 3444-6451/ (81) 99791-4875
E-mail: tiagohmr@hotmail.com
Rua Ana Mauricia Wanderley – 153 - Recife – PE

PRINCIPAIS QUALIFICAÇÕES
- Engenheiro Civil - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – 2006 a 2011.
Registro Profissional
CREA-PE – nº 50123 – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- Pós Graduação em Gerenciamento de Obras – INBEC – 2014 - 2015
- Project Management Professional (PMP) – Project Management Institute - Nov 2017

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 2014 – 2016 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
(EBEI)
Cargo: Engenheiro Civil – Pleno
Fiscalização Ferrovia Nova Transnordestina no trecho situado no estado do Ceará lote MVP 1- 4
(Missão Velha - Pecém)
- Responsável pela mobilização da Equipe do Piauí para o Ceara.
- Responsável pela administração da equipe situada nas respectivas cidades do Ceará.
- Responsável pela fiscalização como MOC na obra da Transnordestina nos trechos de Missão Velha
(CE) – Acopiara (CE).
- Experiência em gerenciamento de projetos em todas os processos e áreas de conhecimento.

 2014 – 2016 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
(EBEI)
Cargo: Engenheiro Civil – Pleno
Fiscalização Ferrovia Nova Transnordestina no trecho situado no estado do Piauí lote EMT 1- 5
(Eliseu Martins - Simplício Mendes)
Participação efetiva na frente de serviço, realizando o acompanhamento das atividades programadas
semanalmente, coordenando as atividades em conjunto com uma equipe técnica nas áreas de
terraplenagem, obras de artes especiais e correntes, segurança e meio ambiente.
- Responsável pela elaboração de relatórios semanais e mensais de avanço físico.
- Experiência em elaboração de "as built" após finalização das obras, e elaboração de databook.
- Responsável pela elaboração do orçamento das respectivas pontes do trecho do Piauí e participação na
elaboração do aditivo total da obra.
-Vivencia na área de gestão de projetos, em todas os processos desde a iniciação até o encerramento da
fase dessa obra.

 JBR Engenharia LTDA
Cargo: Engenheiro Civil – 08/2014 – 10/2014
Obras Crema -PE– Construção, implantação e recuperação das rodovias do estado Pernambuco
- Vivencia na área de fiscalização e supervisão nas atividades referentes a aplicação dos pavimentos nas
rodovias mencionadas.
- Responsável pela elaboração dos relatórios de supervisão a serem utilizados pelo órgão fiscalizador
DNIT.
- Experiência em elaboração de orçamento voltado para a construção de rodovias.

TIAGO HENRIQUE MONTEIRO ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL
 JBR Engenharia LTDA
Cargo: Engenheiro Civil – 08/2012 – 08/2014
Fiscalização da Obra Via Mangue - Recife -PE.
- Responsável pela fiscalização do complexo elevado de viadutos da Antônio Falcão (Recife-PE). onde
consta 4 viadutos construído com treliça lançadeira.
- Forte vivencia na construção da ponte estaiada do capitão Temudo.
- Gerenciamento e acompanhamento das atividades programadas semanalmente.
- Responsável pela criação de relatórios gerenciais.
- Participação nas reuniões semanais da disciplina de civil junto à contratada.
- Participação nas aplicações de verificações de conformidade de procedimento (VCP) junto à contratada,
pertinentes à qualidade do produto e segurança do trabalho.
- Experiência no acompanhamento da liberação de todos os serviços pertinentes da obra.
- Responsável pela equipe de fiscalização dos viadutos da Antônio Falcão e da Ponte Estaiada da Paulo
Guerra



TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES

Cargo: Estagiário– 01/2012 – 08/2012
- Experiência na elaboração de projetos na área de esgoto sanitário, sistema de tratamento de água e
barragens.
- Êxito na utilização do programa EPANET para projeção de sistemas de tratamento de água.



RINCENTE BTP SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Cargo: Estagiário– 10/2011 – 12/2012
- Realização de ensaios e analise de resultados em estacas de obras de infraestrutura como o porto de
Suape e o estaleiro e obras prediais.
- Realização de ensaios em estaca em campo, tal como PIT, PDA, PCE e analise de resultados.

ATIVIDADES DIDÁTICAS
- Iniciação Científica na área de Solos- Campus UFPE - Aluno bolsista / Principais atividades: Realização
de ensaios de adensamento, tri-axial, sedimentação, umidade, e demais ensaios em amostras deformada
e indeformada em solos de várias obras do Brasil – 01/2008 a 10/2010.
- Publicação PIBIC – Estudos de Fundações em solos não saturados com comportamento colapsivel.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
- Curso de vistoria de obra e recuperação de estruturas (CREA-PE)
- Curso de Orçamento de Obra – CCMB Consultoria
- Gestão Avançada de Projetos – UNICAP (Universidade Católica de Pernambuco)
- REVIT – INBEC – Recife
- MS Project – INBEC – Recife
- EPANET – TECHNE Engenharia LTDA
- Conhecimento no Pacote Office e Internet

IDIOMAS
- Português
- Inglês
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