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 Resumo das qualificações: 

Possuo experiência em serviço público, na área administrativa, adquirida ao longo de três 
anos trabalhados na área pela Secretaria de Administração da Prefeitura de Franca e mais 
dois anos (até o momento) na mesma área pela Secretaria de Ação Social. Também 
possuo experiência com elaboração de planilhas para controles financeiros e demais 
serviços relacionados à execução e fiscalização de obras, com ênfase também no serviço 
público, obtida em dois anos de serviços prestados à Secretaria de Obras do Município de 
Passos/MG. 

 Experiência profissional: 
 

02/2020 – Atual -  Prefeitura de Franca - SP 
    Secretaria de Ação Social 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social 
Escriturário - concursado 

Atribuições: 

 Auxílio no controle de repasse de benefícios eventuais e programas de 
transferência de renda à parte da população residente no Município de Franca/SP; 

 Controle de entrada de casos para acompanhamento na Unidade; 
 Demais atividades de apoio administrativo. 

 
02/2017 a 02/2019 - Prefeitura de Passos – MG  

Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Urbanos 
Setor de Engenharia – responsável pela fiscalização de 
obras públicas, elaboração e execução de projetos. 
Engenheiro Civil - concursado 

Atribuições: 

 Fiscalização de obras públicas, tendo atuado no ramo de obras civis, de 
pavimentação e reformas; 

 Elaboração de projetos; 
 Elaboração de orçamentos; 
 Realização de medições e controle de pagamentos; 



08/2013 a 06/2015 -  SABESP - Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo 
Coordenadoria de Empreendimentos do Norte – REN 
Coordenadoria responsável pela elaboração de projetos e 
fiscalização de obras da Sabesp em toda a Região Norte do 
Estado de São Paulo. 
Estagiário em Engenharia Civil - concursado 

Atribuições: 

 Desenvolvimento de desenhos em AutoCad;  
 Levantamento de materiais e peças; 
 Acompanhamento de obras lineares (adutoras e redes) e localizadas (Construção 

de Estações de Tratamento de Água, Estações Elevatórias e demais obras civis); 

 
07/2010 a 08/2013 -  Prefeitura de Franca – SP 

Secretaria de Administração – Central de Atendimento 
Escriturário - concursado 

Atribuições: 

 Atendimento ao contribuinte (Central de Atendimento); 
 Elaboração de processos administrativos; 
 Controle de trâmites processuais; 

 

 Formação Acadêmica: 

Graduação em Engenharia Civil – Concluída em 12/2015 Universidade de Franca 
– UNIFRAN 

 Idiomas:  Inglês intermediário. 

 

 Informática: Bons conhecimentos em AutoCad, Office e internet. 


