Camila Ramos Silva Quina
Rua Tocantins 380, Apto 41. CEP: 09580 -130 ▪ Nova Gerty ▪ São Caetano do Sul ▪ SP
Celular: (11) 99820-5395 ▪ (11) 97324-8511
25 anos ▪ Brasileira ▪ Casada ▪ E-mail: caramos7@yahoo.com
Habilitada na categoria B.

Objetivo: Engenheira Civil (recém-formada) - ou cargo de interesse.
RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES

Bacharel em Engenharia Civil. Experiência iniciada nas áreas de: Engenharia Civil e Administração
Pública. Acompanhamento de vistorias técnicas em edificações com sinais patológicos em sua estrutura, e
projetos,
atividades
na
parte
administrativa.
Busco efetivação no mercado de trabalho, na área de minha graduação, ou para algum cargo correlato
com à mesma, uma vez que, à Engenharia abrange vários conhecimentos e segmentos, por se tratar de um
campo de atribuição diversificada para o profissional.
Para assim colocar em prática os conhecimentos adquiridos na minha formação, e com isso desenvolver
minhas habilidades para geração de resultados positivos para à empresa, alinhando nossos interesses.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Prefeitura do Município de Cajamar de 2014 à 2015, setor técnico de Defesa Civil.
Mapeamento de áreas de risco, vistoria em residências com sinais patológicos em sua estrutura. Auxílio
na parte administrativa.
Habilidades:
Preparação de relatórios técnicos, avaliando os recursos disponíveis para resolução dos problemas
verificados nas vistorias, e os procedimentos mais adequados para cada tipo de ocorrência.
Prefeitura do Município de Cajamar de 2015 à 2015, setor de Diretoria de Obras.
Auxílio na elaboração de projetos.
Habilidades:
Auxílio na realização de tarefas designadas ao setor de “Obras” e também na formação de equipes
capacitadas e alinhadas ao cumprimento das metas.
Assistência na elaboração de projetos voltados ao município, apresentando as ideias e projetos ao setor
de competência para aprovação.
Prezando pelo bom andamento das atividades.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Bacharel em Engenharia Civil - 01/2013 à 12/2017
●

UniAnchieta - Centro Universitário Padre Anchieta.

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
● Curso ”Conceitos de Planejamento Urbano e Parâmetros Urbanísticos”
Instituição: AEASC - associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Caetano do Sul.
Carga horária: 40 Horas.
●

Conhecimento em AutoCAD e Sketchup.

Registro CREA- SP Ativo.

