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RESUMO PESSOAL 

 

“Sou formada pela Centro Universitário Planalto do Distrito Federal e já trabalhei como 

estagiário na SLU DF - Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, trabalhei como 

assistente técnico de obra na construtora TECNISA e também trabalhei como analista 

ambiental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente pela prefeitura de Águas Lindas 

de Goiás, onde aprendi muito sobre execução de obras verticais, acampamento e 

levantamento de serviços, contratação de empreiteiros, medição da produção, controle 

de projetos, licenciamento, alvarás, certidão de uso do solo, projetos ambientais, 

gestão ambiental entre outros , obtive excelentes condições para desempenhar o meu 

trabalho. Nos tempos livres, procuro aprender cada vez mais para aperfeiçoar os meus 

conhecimentos na minha área acadêmica.” Sou esposa, sou mãe, amo minha família e 

a profissão que escolhi. 
 

FORMAÇÃO 

 
• Instituição: Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - UNIPLAN. 

• Curso: Bacharel em Engenharia Civil.  

• Ano de Conclusão: 1° Semestre de 2018.  

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS 

 
• Analista Ambiental com muita experiência em projetos ambientais e gestão 

simultânea de vários projetos na área de licenciamentos ambientais.  

• Participei da fiscalização e criação do Plano Distrital de Gerenciamento Integrado 

de Resíduos Sólidos do Distrito Federal no ano de 2016. 

• Participei da fiscalização do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos de Águas Lindas de Goiás no ano de 2020. 

• Participei da execução da construção vertical do complexo de condomínio Tagua 

Life pela construtora Tecnisa no Distrito Federal em Taguatinga Sul no ano de 2015 

e 2017. 

• Participei da execução da construção vertical do complexo de condomínio Flex 

Gama pela construtora Tecnisa no Distrito Federal na Região Administrativa Gama 

no ano de 2016. 

• Profissional capacitado em Avaliações e Perícias de Imóveis Urbanos, de acordo com as 

normas técnicas vigentes e apto a realizar avaliações por Inferência Estatística.  

 



 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
•  Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Águas Lindas de 

Goiás. 

• Cargo: Analista Ambiental/Engenheira Civil. Período:  02 anos e 01 meses. 

• Principais atividades: Elaboração e execução de planos na minha área de atuação, 

programas, análise processual, parecer técnicos, vistorias, fiscalização e ações de 

gestão ambiental no âmbito municipal e demais atividades vinculada às competências 

legais e regulamentares do órgão ambiental e as diretrizes da política municipal de 

meio ambiente; 

 

• (Construtora TECNISA) Toledo Investimento Imobiliários LTDA.   

• Cargo: Assistente Técnico de Obra.  Período:  02 anos e 05 meses. 
 

• Principais atividades: Acompanhamento de serviços de obra executados pelos 

colaboradores, atualização de sistema, acompanhamento da qualidade e entrega dos 

processos, desenvolvimento da qualidade de produção, controle de projetos, 

interpretação de projetos, fiscalização e medição de empreiteiro, acompanhamento de 

entrega de unidades finalizadas, agendamento e acompanhamento do cliente nas 

vistorias das unidades e preenchimento de formulário padrão. 

 

• Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU. 

• Cargo: Estagiário de Gestão de Resíduos Sólidos. Período:  06 meses. 

• Função: Execução, Acompanhamento e Fiscalização de Obras Elaboração de Projetos 

dentre outras atribuições do Engenheiro Civil e na fiscalização e criação do Plano 

Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Distrito Federal no ano 

de 2016. 

  QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

 
• CNH “B”. 

• CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (NR5) – SENAI – 

Ano de Conclusão 2015, total de 20 horas aula. 

• Sistemas Operacionais, Word, Excel, Power Point, CorelDraw – Ced@spy – Ano 

de Conclusão 2011. 

• AutoCAD 2D – KadPRO – Ano de Conclusão 2014, total de 100 horas aula. 

• Perícia e Avaliação de Imóveis com Inferência Estatística – EVA ACADEMY. 


