Guilherme Figueira Villocq Vianna
Brasileiro, casado, 34 anos.
Rua Engenheiro Sampaio, 110, apto 1502, Rosarinho, Recife-PE
Contatos: 81 99118-3426 / E-mail: gfigueiravillocq@hotmail.com

FORMAÇÃO
• MBA em Gestão de Projetos em Engenharias e Arquitetura, IPOG – Em andamento
• MBA em Tecnologia e Gestão na Construção de Edifícios, Escola Politécnica de Pernambuco
(UPE) - 2010
• Graduação em Engenharia Civil, Universidade de Pernambuco (UPE) - 2008
OUTRAS ATIVIDADES
• Universidade do Porto/Portugal (FEUP) - Engenharia Civil - 2004/2005
RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES
•

14 anos de experiência em obras de construção civil, dos quais 5 anos como Engenheiro de
obra e desde o ano 2013 como Engenheiro Supervisor;

•

Forte experiência em edificações verticais desenvolvida durante a execução de 08
empreendimentos com um total de mais de 400 apartamentos entregues;

•

Boa experiência na elaboração e atualização de cronograma;

•

Boa experiência na elaboração e acompanhamento de orçamento de obra;

•

Experiência na área de assistência técnica, executando relatórios e estudos de melhoria de
procedimentos dentro da empresa;

•

Experiência em obra de terraplanagem, drenagem e pavimentação;

•

Forte experiência no relacionamento com o cliente, através de apresentações de relatórios
financeiros e cronograma de obra;

•

Sólida experiência em sistema de qualidade ISO 9001/PBPQ-H, inclusive participando nas
etapas de implementação, certificação e manutenção;

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Construtora A. C. Cruz Ltda
Empresa do mercado imobiliário com 49 anos de atuação na construção de edifícios e
condomínios horizontais em Recife e Região Metropolitana.
Supervisor de Engenharia
Período: Out/13 até a data



Responsável pela supervisão de todos os empreendimentos da Construtora, edificações
verticais e horizontais



Responsável pela área de pos obra, elaborando relatórios semestrais e atualizando os
processos da Empresa com as lições aprendidas



Responsável pela execução da obra de terraplanagem, drenagem e pavimentação no
Empreendimento Villa Três Lagoas Residence

Elaboração do cronograma geral da obra no MS-Project, elaboração do orçamento da
obra, responsável pela apresentação do andamento físico da obra em assembléias,
responsável pelo treinamento da equipe obra nas execuções de serviços específicos
(execução das etapas do revestimento externo, por exemplo), participação na
compatibilização dos projetos durante o planejamento da obra, participação do grupo de
estudo interno da Construtora sobre a Norma de Desempenho.

Engenheiro de Obra
Período: Out/08 – Set/13



Responsável pela execução de empreendimentos de edifícios verticais



Participação em todas as etapas de obra, tais como limpeza do terreno, vistoria da
vizinhança, locação de obra, fundação, estrutura, acabamento e entrega da área
comum e unidades



Contratação e gerenciamento de empresas terceirizadas

Elaboração de cronogramas físicos (semanal, trimestral e previsão de conclusão de obra),
apresentação de dados de planilha previsto x realizado mensal, elaboração e
acompanhamento do cronograma financeiro da obra, fechamento orçamentária mensal da
obra (balança financeiro da obra), elaboração mensal de apresentações em PowerPoint do
andamento da obra para apresentação a comissão de condôminos, responsável pelo
gerenciamento dos serviços da obra, entrega das unidades com vistoria com o cliente.

Cargos/empresas anteriores:
Período: 2002 – 2007






Construtora A. C. Cruz Ltda: Auxiliar de engenharia (2008);
Construtora A. C. Cruz Ltda: Estagiário de obra (2006-2008);
ENGEST – Engenharia Estrutural: Estagiário na elaboração de projetos estruturais
(2005)
Construtora A. C. Cruz Ltda: Estagiário de obra (2002-2004);

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR E IDIOMAS







Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001/2000.(UPE e A. C. Cruz);
Curso de Excel Avançado (Interdata);
Curso de MS Project (POLI-UPE);
Curso do sistema CORPORE RM (A. C. Cruz)
Curso de Auditor Interno ISO 9001 (Senai – 2011)
Inglês Intermediário

