
 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO  

DO CENTRO-OESTE - SUDECO 

 

CURRÍCULO 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: Stenio Rodrigues Barboza 

Cargo efetivo: Engenheiro Civil 

Cargo comissionado: Coordenador de Engenharia 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

GRADUAÇÃO 

Descrição: Bacharelado em Engenharia Civil pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2006. 

 

PÓS-GRADUAÇÃO 

Descrição: Curso de pós-graduação lato sensu MBA em Engenharia do Saneamento Básico pela 

Universidade Cândido Mendes, 2020. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

SUDECO - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 

Cargo: Coordenador de Engenharia (2019-Presente) 

Descrição: Coordenação de atividades técnicas de engenharia relacionadas à aplicação de recursos federais 

oriundos de transferências voluntárias. Destaque-se a atuação na coordenação para a implementação da 

análise paramétrica em orçamentos de obras e serviços de engenharia na Autarquia. 

 

Cargo: Engenheiro Civil (2013-Presente) 

Descrição: Manifestações factuais e analíticas nos processos de instrumentos provenientes de transferências 

voluntárias da União, cujos objetos são obras e serviços de engenharia. 

 

SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Cargo: Engenheiro Civil (2011-2013) 

Descrição: Acompanhamento das operações de distribuição de água tratada, de obras manutenção e 

modernização de ETA (Estação de Tratamento de Água), estações elevatórias e redes adutoras e 

distribuidoras.  Ressalta-se a atuação na coordenação de ações para a redução de perdas de água tratada nos 

municípios de Paulínia e Hortolândia no estado São Paulo. 

 

SONDA ENGENHARIA  

Cargo: Engenheiro Civil (2011) 

Descrição: Elaboração de projetos de fundações e elaboração de propostas comerciais de campanhas de 

investigação geotécnica e execução de fundações em obras no Distrito Federal. 

 

FUGRO IN SITU GEOTECNIA  

Cargo: Engenheiro Civil (2006-2010) 

Descrição: Supervisão de estudos e execução de infraestrutura de obras industriais, destacando-se o 

acompanhamento da investigação geotécnica de centenas de ensaios CPTu, SPT, VST. Acompanhamento 

experimental em campos de testes de fundações e de recalque com coluna drenante, além do controle de 

qualidade de mais de um milhão de metros de fundação em estacas através de provas de cargas dinâmicas 

e estáticas da obra da maior siderúrgica da América Latina, a ThyssenKrupp CSA no Rio de Janeiro. 


