
CURRICULUM   VITAE 
 
RENATO  JOSÉ  GUALBERTO 
E-mail: renatogualberto7@gmail.com 
Rua Antônio Gomes, 135 Apto. 194 BE                                                       
07093-090 – Guarulhos – SP                                          
Tel.: (11) 2229-0526 / (11) 98083-1860 
    
FORMAÇÃO:  * Graduado em Engenharia Civil - Universidade de Mogi das Cruzes (2001). 

* Especialização em Administração Industrial – Instituto Mauá de Tecnologia (1980). 
* Graduado em Engenharia (Mecânica de Máquinas) – Universidade Braz Cubas (1977). 

 
CURSOS: * Microinformática: WORD/EXCEL/PROJECT/AUTOCAD/SAP 2000; Diversos Cursos 

de Desenvolvimento de Liderança pela PROGUARU / Prefeitura Municipal de Guarulhos.  
 
IDIOMAS: * Sólidos conhecimentos em inglês / conhecimentos regulares em espanhol e francês. 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
 
Desde 2007 PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A – PROGUARU (Ingresso 

como Engenheiro Civil através de Concurso Público) 
* Supervisor de Projetos de Infraestrutura e Viárias (de Fev/15 até atualmente) 
Principais atividades: Liderar as equipes de Engenheiros Civis, Técnicos em Pavimentação, Desenhistas e 
Topógrafos; realizar vistorias técnicas, orientar na definição e elaboração dos Projetos de Drenagem, 
Pavimentação,  Muros de Arrimo e Contenção de Encostas; Estabelecer prioridades, coordenar as atividades e 
dar apoio às equipes na consecução dos trabalhos. 
 
* Membro (de Jul/09 a Jun/14) e Presidente da Comissão para Recebimento Definitivo de Obras e Serviços 
(de Jul/14 a Nov/15) 
Principais atividades: Realizar vistorias em Obras e Serviços executados pelas equipes da Proguaru ou de 
Empresas Contratadas através de Licitações; Avaliar o estado geral das Obras e Serviços; Realizar 
conferências entre orçado x medido x realizado no campo; Coordenar as atividades dos demais Membros da 
Comissão; Responsável pela emissão e assinatura do TRD (Termo de Recebimento Definitivo). 
 
* Engenheiro Civil (de Jun/07 a Jan/15) 
Principais atividades: Realizar vistorias; elaborar projetos de drenagem e pavimentação de áreas e vias 
públicas, contenção de encostas (muros de arrimo); elaborar orçamentos utilizando planilhas estimativas de 
serviços e custos; elaborar material para Licitações Públicas para a contratação de Empreiteiras (Projetos, 
Planilhas, Cronograma Físico-Financeiro, e Memoriais Descritivos). 
 
De 94 a 07 * Atuação como Engenheiro / Construtor Autônomo 
Elaboração de projetos, aprovações, execução e fiscalização de obras de construção civil. 
Principais Projetos e Obras: 

• Individualização de Água em Condomínios Residenciais verticais nos municípios de Guarulhos e 
São Paulo. Atividades principais: elaboração e aprovação de projetos junto ao SAAE (Guarulhos); 
fiscalização e execução das obras de individualização de água (compras de materiais, contratação e 
supervisão de empreiteiros de mão de obra). 

• Administrei e executei a construção de um Condomínio Residencial de 9 (nove) sobrados  no 
município de São Sebastião – SP. Atividades principais: compras e aprovisionamento de materiais; 
contratação, formação e supervisão de equipes de mão de obra; fiscalização e gerenciamento físico-
financeiro da obra. 

 
De 91 a 94 JOB INFORMÁTICA LTDA. 
 * Atividades principais: demonstrações e vendas de softwares aplicativos para área 

administrativa; assessoria técnica para instalação dos softwares administrativos; treinamento 
e suporte aos clientes para utilização dos softwares. 
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De 85 a 90 CMW EQUIPAMENTOS S/A. (Atualmente ALSTOM Brasil Ltda.) 

* Engenheiro de Planejamento Sênior 
Atividades principais: coordenação e acompanhamento das atividades internas à Diretoria 
Industrial , visando garantir o fornecimento dos equipamentos dentro dos prazos pactuados 
com a Diretoria Comercial da empresa; elaboração e acompanhamento de cronogramas e 
redes PERT/CPM  das Ordens de Serviços, além  de atualizações periódicas das mesmas 
utilizando programas de computador, tais como Pertmaster, Superproject e Primavera. 
 
* Coordenador de Contratos 
Responsável pela coordenação e acompanhamento físico – financeiro do Contrato de 
Fornecimento do Sistema de Proteção e Operação Automática dos trens da linha Leste/Oeste 
do METRÔ de São Paulo. Atividades principais: renegociação  de prazos contratuais de 
entrega com o cliente e com os fornecedores, estabelecendo novos cronogramas de entrega; 
acompanhamento da execução do contrato através de atualizações nas redes PERT/CPM; 
elaboração de relatórios analíticos para a gerência e diretoria, sobre a posição físico – 
financeira do contrato; desenvolvi e contribuí para um maior desempenho financeiro, 
otimizando as receitas e despesas do contrato; reduzi as ações ajuizadas, através de 
negociações com os fornecedores; implantação do sistema de controle de entrega dos 
equipamentos, e da garantia contratual dos mesmos. 

 
De 83 a 84           TECNALUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

* Engenheiro de Vendas 
Realizei vendas técnicas de acionamentos mecânicos por meio de engrenagens e  correntes 
de transmissão, para diversos tipos de indústrias fabricantes de máquinas e equipamentos, 
empresas de engenharia e metalúrgicas em geral. 

 
De 78 a 81           MÁQUINAS PIRATININGA S/A 

* Assistente de Planejamento e Controle Físico 
Atividades principais: elaboração de cronogramas físicos – financeiros, além de técnicas 
para estabelecimento de controles físicos e financeiros dos contratos; participação nas 
alterações contratuais com clientes e fornecedores; elaborei  mapas de posicionamento dos 
contratos para a gerência de contratos e diretoria de operações. 
 
* Analista de Planejamento 
Atividades principais: acompanhei a execução de obras através de redes PERT/CPM e fiz 
visitas periódicas ao planejamento da fábrica e aos demais departamentos envolvidos na 
fabricação dos equipamentos, para realizar medições dos trabalhos executados. 

 
De 78 a 78 MANAP – MANUFATURA NACIONAL DE  PLÁSTICOS S/A 

* Supervisor de Controle de Qualidade 
Atividades principais: desenvolvi e implantei procedimentos para controlar a qualidade da 
matéria prima, do material em processo e dos produtos acabados; estabeleci  rotinas de 
controles visuais e dimensionais, em função de desenhos técnicos e matrizes, tolerâncias e 
especificações; determinei  níveis de amostragem e elaborei tabelas de amostragem.  

 
De 74 a 77           PHILIPS DO BRASIL LTDA. 

* Inspetor de Qualidade 
Atividades principais: elaboração e execução de ensaios funcionais e de confiabilidade em 
componentes e aparelhos eletrônicos de áudio e vídeo, utilizando normas nacionais e 
internacionais. 


