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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Outubro 2019 até o presente 

TÍTULO : ENGENHEIRA CIVIL - COORDENADORA 

Cargo – Coordenadora de Planos e Projetos Especiais da Diretoria de Planejamento e Avaliações   

Descrição –  I- planejar e coordenar o processo de formulação de planos, programas a ações para o 

desenvolvimento regional, em especial o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste;  

II - acompanhar e monitorar, em consonância com a Divisão de Planejamento e Avaliação, a 

implementação dos planos, programas e projetos nacionais e regionais de promoção do desenvolvimento 

sob a responsabilidade da Sudeco, em especial do Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste; 

III - acompanhar e apoiar a articulação e implantação das ações da Sudeco para o ordenamento e a gestão 

territorial, em escalas regional, sub-regional e local; 

IV - articular a definição de espaços prioritários em escalas regional, sub-regional e local, observando o 

Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

e os critérios de elegibilidade que orientarão a celebração de convênios e outros instrumentos congêneres, 

visando sua proposição à Diretoria Colegiada; 

V - discutir e aplicar as premissas, objetivos e ações dos planos e programas de desenvolvimento regional 

das Unidades da Federação da área de atuação da Sudeco, nas escalas regional, sub-regional e local, 

observando o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste e a Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional; 

VI - desenvolver estudos prospectivos referentes ao desenvolvimento regional do Centro-Oeste, aos 

espaços prioritários; 



 

VII - atuar como agente articulador de políticas relativas aos espaços prioritários, RIDE -DF e área de 

fronteira, junto às instituições públicas e aos órgãos da sociedade civil organizada; 

VIII - articular as ações desenvolvidas nos espaços prioritários, RIDE -DF e área de fronteira, com as 

demais iniciativas de instituições de desenvolvimento regional; 

IX - articular e apoiar a obtenção de patentes bem como as iniciativas que visam a impedir que o 

patrimônio da biodiversidade seja pesquisado, apropriado e patenteado em detrimento dos interesses da 

Região e do País; 

 

2017 a Setembro de 2019 

TÍTULO : ENGENHEIRA CIVIL - ASSESSORA TÉCNICA 

Cargo – Engenheira Civil – Assessora Técnica da Diretoria de Planos e Projetos Especiais  

Descrição: I - assessorar o Diretor de Planejamento e Avaliação; 

II - coordenar, acompanhar e executar as atividades necessárias ao apoio técnico e administrativo à 

diretoria; 

III - acompanhar a tramitação de documentos e os prazos de atendimento às demandas da diretoria; 

IV - promover o exame preliminar dos assuntos encaminhados ao diretor; 

V - assistir ao diretor na execução de suas atribuições; 

VI - apoiar e colaborar na elaboração e consolidação da proposta orçamentária - PLOA; 

VII - apoiar e colaborar na condução dos processos de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação 

dos programas do PPA; e 

VIII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pelo superior hierárquico. 

. 

 

Outubro 2014 a Junho de 2017 

TÍTULO : ENGENHEIRA CIVIL - COORDENADORA 

Cargo – Engenheira Civil – Coordenadora do Escritório de Processos  

Descrição – Responsável pelo mapeamento, proposta de melhorias, implementação e acompanhamento 

dos processos de gestão das diretorias do órgão. 

 



 

 

 

Maio 2012 a Outubro 2013 – EPC Construções Ltda  – Construtora especializada em obras de 

infraestrutura urbana com ênfase em obras aeroportuárias  

TÍTULO : ENGENHEIRA CIVIL - COORDENADORA 

Cargo – Engenheira de Planejamento  

Descrição – Responsável pelo acompanhamento físico financeiro das obras,  analise da produção, 

interação com os gerentes e gestores das obras nos planos de ação dos desvios,  reportando a diretoria 

sobre as metas atingidas e planos de recuperação onde necessário.  

 

 

Abr 2011 a Outubro 2011 – Dan Hebert Construtora S/A – Construtora especializada em obras 

residenciais, shoppings e infra estrutura  

TÍTULO : ENGENHEIRA CIVIL – GERENTE TÉCNICO 

Cargo – Gerente de Controle técnico 

Descrição – Responsável pelo acompanhamento físico financeiro das obras, treinamento da equipe de 

produção, analise da produção, interação com os gerentes e gestores das obras nos planos de ação dos 

desvios,  reportando a diretoria sobre as metas atingidas e planos de recuperação onde necessário.  

 

Dez 2010 a Abr 2011 – BS Construtora Ltda – Construtora especializada em obras residenciais e 

agronegócios  

TÍTULO : ENGENHEIRA CIVIL - COORDENADORA 

Cargo – Coordenadora de Planejamento 

Descrição – Responsável pelo planejamento inicial da obra, elaborando cronogramas físico-financeiros, 

planos de desembolso, planejamento de aquisições e histograma de mão da obra. Responsável pelo 

acompanhamento, monitoramento e controle das obras durante o processo de execução, reportando a 

diretoria sobre as metas atingidas e planos de recuperação onde necessário. 

 

Dez 2008 a Nov 2010  - Poente Engenharia e Consultoria Ltda – Empresa de projetos na área de geração 

de energia, especialista em Estudos de inventários de bacias hidrográficas, projetos básicos e executivos de 

Usinas Hidrelétricas 

TÍTULO : ENGENHEIRA CIVIL - COORDENADORA 

Cargo – Coordenadora de Projetos 

Descrição – Responsável  pela implantação da metodologia PMI no  Planejamento/ Controle dos projetos 

da empresa. 



 

Responsável pela coordenação geral da equipe de produção composta por 14 profissionais. 

Coordenadora de contrato do setor de geração de energia em Brasília, responsável pelo plano de 

gerenciamento dos contratos, controle físico financeiro e encerramento. 

 

 

 

Agosto a Novembro de 2008    –  Extrema Construção Ltda – Empresa do ramo de infra estrutura urbana, 

especialista em projetos viários, saneamento e meio-ambiente 

TÍTULO : ENGENHEIRA CIVIL - COORDENADORA 

Cargo – Coordenadora de Projetos 

Descrição – Responsável  pela implantação da metodologia PMI no  Planejamento/ Controle dos projetos 

da empresa. 

Coordenadora dos projetos de drenagem pluvial da cidade de Taguatinga, Projeto das ciclovias do Distrito 

Federal ( Cidades de Planaltina, Paranoá, .....) 

Responsável pela coordenação geral da equipe de produção composta por 17 profissionais. 

Responsável pelo setor de licitações e propostas, participando de diversas licitações, com bons resultados. 

  

Dezembro de 2007 a Julho de 2008 – Engevix Engenharia S/A – Empresa de projetos e construção civil 

na área de geração de energia, especialista em projetos básicos e executivos de Usinas Hidrelétricas 

TÍTULO : ENGENHEIRA CIVIL 

Cargo – Engenheira de Planejamento 

Descrição – Responsável  pelo Planejamento/ Controle do projeto executivo do Complexo Energético 

Caçu e Barra dos Coqueiros para a empresa Gerdau Aços Longos S/A,  instalado no município de Caçu e 

Cachoeira Alta - GO. ( UHE Caçu  com 65 MW de potência instalada e UHE- Barra dos Coqueiros com 

95 MW) 

 

 

 

Março de 2006 a Julho de 2007 - Termoeste S/A Construções e Instalações – Empresa da área 

construção civil, especialista em sistemas de ar condicionado e construção predial 

TÍTULO : ENGENHEIRA CIVIL  

 Cargo – Engenheira de Planejamento 

Descrição –  Coordenadora do MPO-CEPACO  - Central de Planejamento e Controle de projetos, 

conforme Metodologia PMI . 



 

Responsável pelo gerenciamento das obras de  Fabricação, Montagem e Instalações de Ar Condicionado  

do Museu da República, Banco Central do Brasil – Brasília-DF, Shopping Flamboyant – Goiânia- GO,  

CAOA-Hyundai – Anápolis – GO 

 

Setembro de 1992 a 2006 – AJC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA  -  Empresa especialista em 

prestação de serviços e consultoria de Gestão de projetos  

TÍTULO : ENGENHEIRA CIVIL - COORDENADORA 

Cargo – Sócia diretora 

Descrição – Responsável pelo gerenciamento dos contratos com o Caixa Econômica Federal, na execução 

de avaliações de imóveis, fiscalização de obras e análise de projetos de conjuntos habitacionais e infra 

estrutura urbana. 

Responsável pelo gerenciamento de diversos projetos de infra estrutura urbana, implantação de conjunto 

habitacional. 

Responsável pela execução de diversos projetos de drenagem pluvial, terraplenagem de subestações. 

  

 

Abril de 1991 a Abril de 1992 – INOCOOP/MG - Cooperativa para acompanhamento e gerenciamento 

de obras no setor habitacional 

TÍTULO : ENGENHEIRA CIVIL  

Cargo – Engenheira civil 

Descrição – Responsável pela implantação, elaboração e execução de medições e acompanhamento 

físico-financeiro das obras assessoradas pelo INOCOOP/MG 

 

Junho de 1985 a Dezembro de 1990 - LEME ENGENHARIA LTDA ( Atual Tractbel ) – Empresa de 

projetos na área de geração de energia, especialista em projetos básicos e executivos de Usinas Hidrelétricas 

TÍTULO : ENGENHEIRA CIVIL  

 

Cargo – Engenheira civil 

Descrição – Integrante da equipe de Planejamento, Programação e Controle responsável pelo Projeto 

Executivo de UHE Nova Ponte 510 MW em implantação no Rio Araguari-MG para empresa CEMIG, 

atuando na elaboração e execução e análise das Redes PERT/CPM, cronogramas de construção e 

montagem de testes, acompanhamento físico-financeiro do empreendimento. 

 

 


