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Formação Acadêmica

Engenharia Ambiental – conclusão em 2019
Centro Universitário do Distrito Federal – UDF / UCS

Graduação em Administração de Empresas – conclusão em 2013
Centro Universitário UNISEB / Universidade Federal de São Carlos UFSCar

Tecnólogo em Contabilidade – conclusão em 1998
Colégio Municipal Professor Olímpio dos Santos – Patrocínio MG

Experiência Profissional

Atual – desde 05/18 Aria Empreendimentos Sustentáveis (Brasília – DF) 
Projetista 

 Projetista  de  Urbanismo,  Arquitetura,  Engenharia  e  Topografia,  Levantamento  de  Dados,
Mapeamento, Geração de Bases de Dados Espaciais, Produtos Cartográficos.

2010 a 2018 Topocart Topografia e Aerolevantamento (Brasília – DF) 
Analista Pleno em Sistemas de Informações Geográficas (SIG/GIS, CAD) 

 Analista  técnico  Pleno,  elaboração  de  arquivos  georreferenciados,  correção  topológica  de
arquivos geográficos, georreferenciamento de dados vetoriais, consultas e análises espaciais,
conversão de arquivos (vetor x raster; CAD, XLS, CSV, etc), padronização e organização de
dados geográficos, transformações entre sistemas de coordenadas e geodésicos, validação de
dados geográficos, geração de mapas temáticos, gerados por cruzamento de dados espaciais,
levantamento  de  dados  espaciais,  exportação  de  dados,  processamento  de  imagens  de
satélites e mapas de uso do solo, análise de susceptibilidade erosiva e riscos;

 Projetista de Urbanismos, Arquitetura e Engenharia.

2009 a 2010 Serviços Tec Top Ltda. (Consórcio Mendes Júnior, CIENG e CONCREMAT 
-Linha Verde – EPTG - DF) 
Projetista Cadista 

 Digitalização de projetos,  descarregar aparelhos de levantamento topográfico  (Estações  e
GPS), processar pontos levantados, produzir material final. Acompanhamento e controle de
produção de equipes de campo, elaboração de propostas técnico financeiras, criação e edição
de plantas, apoio técnico a equipes de topografia, pesquisa de dados geográficos, criação e
manutenção de dados SIG (ArcGIS); 

2008 a 2009 Gaia Topografia LTDA (Patrocínio – MG) 
Projetista Cadista (Diurno)

 Elaboração  de  plantas  Rurais  e  Urbanas,  elaboração  de  plantas  de  reservas  legal,
desdobramento unificação e retificação de matrículas. Produção de memoriais descritivos e
montagem de processos e entrada junto aos Órgãos competentes.; 

2008 a 2009 Comércio de Bebidas Marra (Patrocínio – MG) 
Faturista Master (Noturno)



 
 Responsável por recebimento de pedidos de vendas dos quadros de vendedores externos e

internos, organização de rotas e cargas de entregas em mais de 30 municípios da região do
Triângulo  Mineiro,  otimização  de  rotas  e  cargas,  emissão  de  pedidos  e  notas  fiscais
eletrônicas e boletos bancários;

2003 a 2007 Viação Anapolina Ltda. (Novo Gama – GO) 
Tesoureiro / CPD

 
 Gestão financeira e de pessoal, responsável por conferencia da arrecadação diária e remessas

oficiais, pagamento de colaboradores e fornecedores, organização fiscal.;

2001 a 2002 Convibrás Conservação e Vigilância de Brasília. (Brasília – DF) 
Tesoureiro / CPD

 
 Gestão financeira e de pessoal, responsável por conferencia da arrecadação diária e remessas

oficiais, pagamento de colaboradores e fornecedores, organização fiscal.;

2001 a 2001 Centro de Cartografia Automatizada do Exército - CeCauEx. (DF) 
Topógrafo Projetista (Reservista de 1ª Categoria)

 
 Levantamento  de  Dados  Geoespaciais,  apoio  técnico  como  projetista  desenhista  em

MicroStatio e IGeovec, digitalização e vetorização de plantas cartográficas;

1997 a 2001 Daterra Atividades Agrícolas (Grupo DPaschoal) (Patrocínio – MG) 
Fiscal – Apontador de Produção

 
 Coordenação de equipes de produção por setor e ou talhão de colheita de Café, fiscalização e

apontamento de produção;
 Apoio  educacional  e  de  fiscalização  de  campo  na  obtenção  da  certificação  internacional
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1996 a 1996 Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (Patrocínio – MG) 
Mensageiro (Programa primeiros passos)

 
 Responsável pela circulação de correspondência e comunicados internos;

1994 a 1995 Associação Comercial e Industrial de Patrocínio ACIP/CDL 
Contínuo

 
 Apoio  contínuo  aos  colaboradores  interno  e  associados,  entregas  de  correspondências  e

serviços bancários;

1988 a 1994 Jornal Correio de Patrocínio, Fertiagro e Movelândia, Etc... 
Jornaleiro – Officie Boy – Assistente de loja de Móveis, etc...

 
 Realização de trabalhos fixo e contínuos sem registro na CTPS,  devido a pouco idade e a

legislação vigente da época não permitir anotação;


