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Maria Emilia da Silva Cruz 
Av Carlos Ferreira Endres, 1205 apto 135 BL A 
Vila Andres- Guarulhos- SP 
Cep: 07041-030 
Tel.:  (11) 96164-6867/ (11) 2589-2990 
Email:  emiliasilvaluz@hotmail.com 
 
Formação acadêmica 
Graduação engenharia Civil - InstituiçãoUniversidade Anhanguera Educacional 
 01/2016 – 12/2020 
 
Área de interesse:  
Cargo de interesse 
 
- Engenheiro Civil 
 
Pretensão salarial 
A partir de R$ 5.000,00 
 
Experiências profissionais 
 
CargoEstágio na repavimentação em Cubatão - EmpresaThiago Henrique dos Santos 
Data de entrada03/2020 - Data de saída01/2021 
 
Habilidades no acompanhamento de obras, com conhecimento na realização de medições, 
orçamentos, leitura de desenhos e elaboração de cronograma, diário de obras e relatótios 
técnicos. 
. Conhecimento na definição de métodos e orçamentos de materiais que devem ser 
utilizado na construção, além de participar na construção da estrutura, acompanhando 
controle, utilização de materiais; bem como desenvoltura dos trabalhadores da obra 
. Aptidão para auxiliar em construções de pequeno, médio e grande porte, como: rodovias, 
viadutos, pontes e barragens, até reformas de casas, edificios e outras demandas mais 
simples; 
Vivência no processo de acompanhamento juntamente com a equipe de obra e os serviços 
de empreiteiros, garantindo a fidelidade dos projetos executivos. 
 
Cursos e especializações 
Pacote office, autocad, revit 
Instituição Udemy for Business 
Duração: Média (de 41 a 360 horas) 
NR 33 e NR35 
Istituição Rondini Segurançça do Trabalho 
Duração: Média (40hs) 

mailto:emiliasilvaluz@hotmail.com


 
Informações adicionais 
ME CNPJ : 18846847/0001 
CNH categoria B 
CONHECIMENTO EM PROGRAMA, SISTEMA E INFORMÁTICA 
- Conhecimento nos programas MS Project, Revit, Autocad e Pacote Office. 
 
Trabalhos Voluntarios: 
Prefeitura de Cubatão – Obra de repavimentação – Ilha Caraguatá 
 
Trabalho realizado: 
Memorial descritivo e projeto de usucapião em São Matheus 
 
Resumo das qualificações 
Engenheira Civil treinee. Graduada em engeharia Civil. Observar normas de segurança e 
contabilidade. Acompanhar juntamente com a equipe de obras os serviços de empreiteiros. 
Acompanhar o engenheiro no monitoramento do status da obra, atualizando todas as 
informaçõesde todos os serviços. Acompanhar a execução de todos os levantamentos 
quantitivos para comparação e conferencia de orçamente . Acompanhar o engenheiro no 
monitoramento do status da obra, atualizando todas as informações de todos os serviços 
durante as etapas de cada um deles, desde a fundação até o acabamento final do 
empreendimento. Acompanhar a execução de levantamentos quantitativos para 
comparação e conferencia do orçamento e também para solicitação de materiais e 
contratação de empreiteiras prestadoras de serviços com fornecimento de mão de obra. 
Acompanhar a visita de clientes no canteiro de obras. Conhecimento em Excel e cursando 
MS project. Disponibilidade para atuar em home office e viagens. 
 

 

 


