André Couto Parise

Brasileiro, Solteiro
Rua Henrrica G. Rizzo,701 – Bairro Santa Maria - SCS
Tel.: cel. 55+(11) 99740-9494 ou Res.(11) 2668-4446
E-mail: pariseandre@hotmail.com

Área de Interesse: Engenheiro Civil
QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 Experiência profissional em empresas nacionais e multinacionais, nas áreas de infraestrutura e








superestrutura;
Responsável pelas frentes de trabalho envolvendo, estaqueamento, escavação da fundação, aterro
compactado e concretagem para bases de equipamentos eletromecânicos;
Gestão das equipes para a construção de edificações de alvenaria, bem como a execução de pisos industriais
bases e sub-bases para equipamentos eletromecânicos;
Atuação nas interfaces do empreendimento com as áreas de projeto, planejamento e suprimentos,
estudando pontos discrepantes e criando alternativas viáveis a execução da produção;
Programação e controle semanal da central de concreto, agregados, ferragens, cantoneiras e inserts,
calculando e verificando o nível de consumo;
Gestão das contratadas diretas, tais como concreteira, serralheria, estaqueamento, maquinários pesados,
efetuando reuniões semanais para acompanhamento, diretrizes e planos de ação para atender o
cronograma do empreendimento;
Vivência em planta petroquímica em parada de manutenção e área portuária;
Responsável pelo acompanhamento e fiscalização de obra de galpão industrial para estocagem de celulose
em área portuária.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação em Engenharia Civil.
Universidade Bandeirante de São Paulo – data da formação dez/2010

AUTÔNOMO

Fev/2016 à Jul/2018

Atuando na área de reformas de casas, pinturas, pisos industriais, manutenção industrial e estrutural

- Responsável pela fiscalização de todos os serviços realizados em campo;
- Reformas de casas e apartamentos;
- Acompanhamento de equipes para pisos industriais;
- Modernização de comércios,
- Compra de materiais;

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
PLANO ENGENHARIA

Jun/2016 a Dez/2016

Empresa de Construção Civil – Construção e Modernização do Supermercado ASSAÍ / RJ

Engenheiro Civil de Produção
- Obra orçada em R$5,5 milhões;
- Responsável pela fiscalização de todos os serviços realizados em campo, tais como: Concretagem de bases e
sub-bases, piso industrial, alvenaria, casa de maquinas, estaqueamento, elétrica e hidráulica;
- Atuação direta com os projetistas para desenvolver soluções para incompatibilidades em campo;
- Coordenação, acompanhamento e validação das medições de serviços executados;
- Gestão dos contratos das terceirizadas;
- Responsável pela manutenção de toda área de infraestrutura;
- Elaboração de planilhas e relatórios fotográficos diários e semanais.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
ELDORADO BRASIL - JBS
Empresa de Celulose – Construção de Galpão em Porto de Santos / SP

Abr/2014 a Dez/2014

Engenheiro Civil
- Obra orçada R$7,0 milhões;
- Responsável pela fiscalização, das obras civis, tais como a construção do galpão industrial, com área de
10000m² em área portuária na cidade de Santos; Galpão de armazenamento de celulose - Carga estática de
40000t; instalação de três pontes rolantes; e a modernização da malha ferroviária;
- Reuniões com órgãos CODESP e ANTAQ para viabilizar a construção do galpão - Responsável pela gestão dos
contratos (Projeto, concreto, estrutura metálica, fechamento lateral, pontes rolantes, e outros),
acompanhando lead time de cada fase e suas interfaces, realizando reuniões semanais para alinhamento, e
ações operacionais e táticas;
- Atuação ativa junto a um dos principais Stakeholders, ALL Logísticas, para solucionar possíveis interferências
entre a obra civil e a malha ferroviária;
- Coordenação, acompanhamento e validação das medições de serviços executados;
- Responsável pela manutenção de toda área de infraestrutura e das edificações tombadas pelo patrimônio
histórico;
- Elaboração de planilhas e relatórios fotográficos diários e semanais.

FENIX CONSTRUTORA

Fev/2013 à Jan/2014

Empresa atuante no setor de construção civil.

Engenheiro Civil
- Responsável pela fiscalização de obras residências, reformas e recuperação estrutural;
- Gerenciamento de equipes de campo;
- Responsável pelo gerenciamento de contratos, subempreiteiras e locação de equipamentos pesados;
- Acompanhamento e medições dos serviços realizados diariamente e semanalmente;
- Reuniões com clientes para definir suas necessidades.

FBS / ENGEKO

Mar/2012 a Dez 2012

Empresa do ramo de pavimentação e construção civil/Empresa no ramo de manutenção industrial e construção civil .

Engenheiro Civil
- Obra orçada em R$ 300 milhões;
- Construção do galpão em uma área útil de 20000m² para expansão da linha de produção de cobre na
empresa ELUMA PARANAPANEMA;
- Galpão composto de três pontes rolantes, equipamentos eletromecânicos, cobertura em estrutura metálica e
fechamento lateral em alvenaria;
- Responsável pelas equipes de execução de pisos industriais, fundação, estaqueamento, serralheria,
concretagem, maquinários e topografia para execução de bases para equipamentos eletromecânicos;
- Participação em reuniões com o cliente para atualização do cronograma e definições de projetos;
- Reuniões com projetistas para atualizar e definir alterações em função de interferências.

Casimiro Instalações

Fev/2011 a Jan/2012

Empresa de pequeno porte, atuante no mercado de manutenção industrial.

Engenheiro Civil
- Responsável pela contratação e mobilização das equipes de mão de obra, planejamento das atividades e
elaboração de estratégias para atender as necessidades dos clientes;
- Participação em reuniões com clientes e visitas as empresas para vistoria do local da manutenção e definição
do material a ser empregado;
- Responsável pela manutenção de estruturas de concreto, estruturas metálicas, pisos industriais, isolamento
térmico e acústico, tubulações;
- Medição de serviços executados.

Petroquímica União.

Jan/2008 a Dez/2008

Empresa multinacional de grande porte atuante no setor petroquímico (parada de manutenção).

Estagiário de Eng. Civil/Fiscalização/Manutenção
- Participação ativa na manutenção preventiva de tubulações industriais para troca de isolamento térmico e
acústico;
- Responsável pelas equipes de limpeza de tubulação por Cleaning PIGs;
- Responsável pela pintura e retoque nas tubulações de torre de resfriamento;
- Acompanhamento das equipes de equipamentos pesados para a movimentação da torre do FLARE, e pela
retirada de “carretéis” dos trocadores de calor tubular;
- Acompanhamento do fechamento do GROUND FLARE e das análises de ruídos em turbobombas.

Construbase Engenharia

Jun/2007 à Dez/2007

Empresa Nacional atuante no setor de construção civil (reurbanização da favela Heliópolis).

Estagiário de Eng. Civil
- Responsável pelas equipes de pintura e elétrica em quatro conjuntos habitacionais;
- Reuniões semanais junto a assistentes sociais para definir benfeitorias e infraestrutura para alguns
moradores em suas residências;
- Acompanhamento de obra e fiscalização, e medição de serviços realizados pelas contratadas.

IDIOMAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Inglês: Intermediário / Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet, Photoshop e AutoCad

