
Rua Rodrigues Batista, 79 – Vila Mariana - São Paulo - SP  

Brasileiro, Solteiro – 36 anos – CNH Cat. B 

Contato: (11) 999-140394/ (11) 9842-69300 (WhatsApp)/ (11) 964043443 (recado)   

E-mail: eng.rodrigobitencourt@gmail.com  

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/rodrigo-bitencourt-25833147/ 

 

 

OBJETIVO  

Engenheiro Civil, Ambiental, Segurança do Trabalho ou Industrial. 

_________________________________________________________________________ 

 

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES: 

 

Há cerca de 11 anos fui convidado a trabalhar em São Paulo e, desde então presto 

serviços nas áreas da Engenharia civil, segurança do trabalho, ambiental, qualidade e manutenção.  

Possuo vivência e experiência em gestão de projetos, planejamento, orçamentos, 

compras, execução e fiscalização de obras voltados a refinarias de petróleo e gás na área de energia 

entre outras, obras de manutenção em refinarias, prédios, bancos entre outros, obras em desastres 

naturais, reformas e construção de postos de combustíveis, licenças ambientais, construção 

loteamentos residenciais pelo programa minha casa minha vida e de prédio residencial e comercial, 

laudos e pericias com implantação do e-social voltado a segurança do trabalho entre outros; 

Dinamismo, criatividade, pró atividade são minhas marcas mais evidentes. Busco a cada 

momento a interação entre os conhecimentos teóricos e práticos. 

 

                      Disponibilidade para viagens a trabalho, mudança de cidade ou Estado.  

       Coloco-me à disposição para uma possível entrevista, para prestar maiores esclarecimentos. 

_________________________________________________________________________ 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

PÓS GRADUAÇÃO 

• MBA em Gestão de Projetos – UNINOVE – Cursando – Conclusão em Nov/2021. 

• Engenharia de Operações Industriais – UNINOVE - Cursando – Conclusão em Agosto/2021. 

• Gestão e Tecnologias em Energia: Petróleo, gás e fontes renováveis – UNICSUL – Cursando – 

Conclusão em Junho/2021. 

• Engenharia de Qualidade - UNINOVE – Concluído em Abril 2020. 

• Engenharia de Segurança do Trabalho – UNINOVE - Concluído em Março/2013. 

 

GRADUAÇÃO 

• Engenharia Civil – UNINOVE – Concluído em Abril/2013. 

• Gestão da Construção Civil – UNINOVE – Concluído em Junho/2011. 

• Engenharia Ambiental – UNC, Concluído em Setembro/2009. 

_________________________________________________________________________ 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Empresa: BK Consultoria e Serviços Ltda (Prestador de Serviço terceirizado pela Petrobras) 

Função: Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho  -  Período: Agosto/2019 Outubro 2020. 

 

•Supervisão/Coordenação de contratos terceirizados na Petrobras na área de Engenharia civil e 

segurança do trabalho em refinarias de petróleo e gás e sedes da empresa; 

•Gerenciamento no planejamento e gestão de contratos, elaboração de relatórios e laudos técnicos 

diversos voltados para engenharia civil, segurança do trabalho, qualidade e meio ambiente.  

Levantamento e correção de projetos autocad 2 e 3 D, realização de orçamentos tabela sinap, 

medições, análise de riscos do trabalhador com avaliação de documentação técnica para implantação 

de um sistema de segurança do trabalho nas obras, avaliação de AR´s, APR´s entre outros trabalhos, 

participação em pericias e vistorias técnicas, reuniões e treinamentos técnicos entre outros;  

•Fiscalização em campo com acompanhamento e comissionamento técnico em obras, construções, 
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manutenção, reformas e melhorias, recuperações, adequações e ampliações, restauros e mudanças 

nas edificações, infraestruturas e instalações sob a responsabilidade Petrobras dentro das refinarias 

de petróleo por ex: Recap (Refinaria de Capuava) e participação na desmobilização de prédios 

alugados e que foram devolvidos por ex: Edifício da Av. Paulista de 14 andares entre outros. 

 

Empresa: Allonda Ambiental (Prestador de serviço para Vale em Brumadinho - MG) 

Função: Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho  -  Período: Fev/2019 até o Junho/2019 

 

•Supervisão/Coordenação no projeto e Construção da Estação de Tratamento do Córrego do Feijão 

e do Rio Paraopeba no desastre ambiental da vale – Brumadinho MG; 

•Avaliação, levantamento no planejamento para Recuperação Ambiental da área e entorno; 

•Solicitação de Licenças Ambientais junto a prefeitura, órgãos estaduais e nacionais.  

•Avaliação do Planejamento da Obra e seus riscos de exposição do Trabalhador;  

•Implementação de um sistema de Segurança do Trabalho da obra e seus colaboradores; 

• Elaboração e emissão dos laudos técnicos pertinentes, APR´s entre outros para atendimento do 

E-Social sobre de Segurança do Trabalho;  

•Implantação e Treinamento das NR´s 01, 05,06, 07, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 33, 35. 

• Elaboração e emissão dos laudos técnicos pertinentes, APR´s entre outros para atendimento do 

E-Social sobre de Segurança do Trabalho;  

•Participação no Treinamento das NR´s 01, 05,06, 07, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 33, 35. 

 

Empresa: Diretriz Assessoria, Segurança e Medicina do Trabalho (Prestador de serviço) 

Função: Engenheiro de Segurança do Trabalho  -  Período: Maio/2018 até o Fev/2019. 

 

•Implementação do E-Social nas empresas no ramo de Segurança do Trabalho; 

•Pericia, Vistoria Técnica, Levantamento de Riscos e Análise Ergonômica em Segurança do 

Trabalho em vários seguimentos de empresas; 

•Elaboração de Laudos, implementação e atualização de: PPRA, LTCAT, PCMSO, PPP, PPR, 

PGR, PCMAT, APR, OS, Laudo de Insalubridade e Periculosidade, LTA, Mapa de Risco e Rotas 

de Fuga, PPP- Perfil Psico-Fisiografico Previdenciário; 

• Implantação de: CIPA, SIPAT, SESMT entre outras; 

•Ministrar Cursos e treinamentos em todas as NR´s, principalmente as:  NR 05(Cipa), NR 10 

(Elétrico), NR 18, NR 33 (Espaço Confinado), NR 35 (Trabalhos em altura), entre outros; 

 

ESTÁGIOS 

_________________________________________________________________________ 

• Even Construtora e Incorporadora– Obras com 06 prédios residenciais e 01 Comercial todos 

com 25 andares - Período de Março/2012 a Janeiro/2013. 

• WTorre Empreendimentos Imobiliários S.A -  Construção da Arena Palestra Itália – Estádio do 

Palmeiras - Período: Novembro/2010 a Março/2012. 

• Trópico construtora e Incorporadora – Escola Pública - Período: Março/2010 a Outubro/2010. 

• VT Engenharia – Gerenciamento de Resíduos Sólidos Domésticos e Aterro Sanitário – Videira – 

SC - Período Jan. 2008 a Setembro/2009.  

_________________________________________________________________________ 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

•Curso NR 20 – Inst. Nova NR Asssessoria e Treinamentos - Dezembro/2019 - Total 16 horas  

•Curso NR35 - Athos Host Consultoria e treinamentos– Dezembro/2019 - Total: 8 horas.  

•Ergonomia – SENAI - Dezembro/2018 – Total 60 horas 

•Gestão Ambiental – SENAI - Dezembro/2018 – Total 60 horas; 

•Primeiros Socorros – SENAI - Dezembro/2018 – Total 60 horas; 

•Gestão da Qualidade –Universidade de Brasília - Novembro/2018 – Total 40 horas; 

•Gerenciamento dos Riscos–Análise Qualitativa e Quantitativa – Novembro/2018 – 25 horas  

•Curso de Segurança do Trabalho – SENAI - Out/2018 – Total 40 h 

•Excel Avançado – Universidade de Brasília - Out/2018 – Total 40 horas; 

• Leader Training – Life Coach Leader Training - Período: Outubro/2017 – Total: 36 horas.  

•Desenho Técnico (Autocad) – SENAI – Período:  Junho/2015 a Dezembro/2015; 

•AutoCAD 2 D e 3D– Período: (Siga Escola de Informática) - Jan/2009 a Dezembro/2009; 

•Informática -  Pacote Office - Conhecimento Nível Avançado.  

•Inglês – Nível Intermediário – Cultura Inglesa\Professor Particular  -  CURSANDO  


