
Rua Rodrigues batista, 79 – Vila mariana - São Paulo - SP  

Brasileiro, solteiro, sem filhos.  

Contato: (11) 999140394 (WhatsApp) / (11) 964043443 (recado e WhatsApp) 

E-mail: eng.rodrigobitencourt@gmail.com,  

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

 

OBJETIVO  

 

Busco recolocação profissional nas áreas de Engenharia, Administrativa ou Industrial.  

Tenho dinamismo e conhecimento e posso atuar em várias áreas diferentes.   

Disponibilidade para viagens e/ou mudanças. 

________________________________________________________________________________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

PÓS GRADUAÇÃO   

•Engenharia Geotécnica – Universidade Nove de julho – Cursando – Conclusão março/2022. 

•Engenharia de Estruturas e Fundações – Cursando – Universidade Mogi das Cruzes – Conclusão março/2022. 

•Engenharia de Produção – Universidade Cruzeiro do Sul – Cursando – Conclusão março/2022.             

•MBA em Gerenciamento de projetos – Universidade Cruzeiro do Sul – Cursando – Conclusão novem/2021. 

•Engenharia de Operações industriais – Universidade Nove de julho – Cursando – Conclusão agosto/2021. 

•Gestão e Tecnologias em energia: petróleo, gás e fontes renováveis – Universidade Cruzeiro do Sul – Cursando – 

Conclusão em julho/2021. 

•Engenharia de Qualidade - Universidade Nove de julho – Conclusão em abril/2020. 

•Engenharia de Segurança do trabalho – Universidade Nove de julho – Conclusão em março/2013. 

 

GRADUAÇÃO 

•Engenharia Civil – Universidade Nove de julho – Conclusão em dezembro/2012. 

•Gestão da Construção civil – Universidade Nove de julho – Conclusão em junho/2011. 

•Engenharia Ambiental – Universidade do Contestado - Conclusão em setembro/2009. 

________________________________________________________________________________ 

CONHECIMENTOS GERAIS  

•Curso NR 20 e NR 35 - Nova NR assessoria - dezembro/2019 - total NR 35 – 8 Horas e NR 20 - 16 horas. 

•Ergonomia – www.cursosonlinesp.com.br - dezembro/2018 – total 60 horas. 

•Gestão ambiental e Curso de primeiros socorros – www.cursosonlinesp.com.br - dezembro/2018 – total: 60 hrs. 

•Gestão da qualidade –Universidade de Brasília - novembro/2018 – total: 40 horas. 

•Gerenciamento dos riscos e análise qualitativa e quantitativa– Unb - novembro/2018 – total: 25 horas. 

•Excel avançado – Universidade de Brasília - outubro/2018 – total 40 horas. 

•Leader training Liderança, Autoconhecimento e autogestão - Life coach leader training - outubro/2017 total: 36 hrs.  

•Desenho Técnico na construção civil – (AutoCAD) – Senai Tatuapé SP – junho/2015 a dezembro/2015. 

•Curso Sistema Light Stell Framing – UP Rise – 30 e 31/07/2015 – total: 25 horas.  

•AutoCAD 2 D e 3D – Período: Siga escola de informática - janeiro/2009 a dezembro/2009. 

•Curso Geodésia e Georefenciamento – Água azul Engenharia Ambiental – 2007 – Total: 60 horas. 

•Informática - Pacote office avançado - Siga escola de informática janeiro/2004 a junho/2008. 

•Inglês – Nível intermediário – Cultura Inglesa\Professor particular  -  CURSANDO  

________________________________________________________________________________ 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Empresa: Frigorífico Nutribras SA 

Função: Engenheiro Civil Pleno e segurança do trabalho.  Período: abril/2021 até o momento.  

•Supervisão/Coordenação na gestão contratos terceirizados na expansão das obras do frigorífico, filiais e 

fazendas, armazém, silos entre outros nas áreas de engenharia civil e segurança do trabalho e qualidade.  

•Vistoria técnica para levantamento em campo, elaboração de projetos em geral e correções de projetos antigos, 

elaboração de laudos técnicos nas áreas de engenharia civil e segurança do trabalho, análise e elaboração de laudo 

técnico estrutural de estruturas antigas como vigas, pilares, pisos e cobertura metálicas e outros tipos, realização de 

orçamentos, auditorias, participação em projetos na solicitação de licenciamentos ambientais entre outros; 

• Análise e elaboração de laudos de segurança do trabalho PPRA, lcat, laudo de insalubridade e periculosidade, 

cursos e treinamentos para capacitação de terceiros entre outros;  

•Fiscalização e acompanhamento técnico nas obras in loco na expansão do frigorífico, galpões para o 

armazenamento de grãos, fábrica de ração, obras de fornalhas, construção de silos e chiqueirões para 
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suinocultura, curral para cavalos, obras de construção de biodigestores para geração de gás, criação de lagoas de 

tratamento de dejetos e efluentes, levantamento topográfico, terraplenagem, manutenção em coberturas, vigas, 

pilares e pisos, elétrica, hidráulica, execução para fabricação de peças pré moldadas como vigas, peças para piso, 

pilares e vergas para coberturas entre outras. 

 

Empresa: Bk Consultoria e serviços ltda. (Terceirizado para Petrobras) 

Função: Engenheiro civil e segurança do trabalho - Período: agosto/2019 a novembro 2020. 

•Supervisão/Coordenação na gestão contratos terceirizados na Petrobras em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

gerais nas áreas de engenharia civil e segurança do trabalho em refinarias de petróleo e sedes administrativas. 

• Vistoria técnica para levantamento e elaboração de relatórios e laudos técnicos de obras atuais e futuras para 

licitações, análise de documentação técnica de segurança do trabalho e avaliação projetos e correções, realização de 

orçamentos, planejamento, participação de reuniões gerenciais, auditorias, treinamentos, para implantação do 

sistema gestão de qualidade e segurança do trabalho nas obras.  

• Elaboração de Laudos de segurança do trabalho como PPRA, PCMSO, ltcat, laudo ergonômico, insalubridade 

e participação em cursos e treinamentos para capacitação de terceiros.  

•Fiscalização e Acompanhamento técnico de reformas de telhado, dutos de petróleo e gás, barragens, 

pavimentação, manutenção civil, elétrica, hidráulica e industrial entre outras, ampliação de edificações como 

reformas, demolição, terraplanagem, melhorias, restauros, recuperação e adequação em refinarias e sedes 

administrativas e desmobilização de 14 andares de prédios alugados para devolução entre outros serviços.  

 

Empresa: Allonda Ambiental (Terceirizado para Vale) 

Função: Engenheiro civil, ambiental e segurança do trabalho -  Período: fevereiro/2019 a o agosto/2019 

•Supervisão/Coordenação na gestão do contrato na elaboração do projeto, planejamento, planos de recuperação 

ambiental, compras, reuniões técnicas, orçamentos e fiscalização na execução das obras na construção da estação 

de tratamento do córrego do feijão e do rio Paraopebas em Brumadinho MG. 

•Implantação de um sistema de gestão de qualidade e segurança do trabalho na obra e acompanhamento dos 

mesmos na elaboração de laudos técnicos,  APR´s OS, PPRA e treinamentos de NR´s entre outros, solicitação e 

acompanhamento de licenças ambientais da obra. 

________________________________________________________________________________ 

ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 

• Even Construtora – Construção de 06 prédios residenciais e 01 Comercial - Período de mar/2012 a janei/2013. 

• WTorre Empreendimentos imobiliários S.A -  Construção da arena palestra itália – Estádio do Palmeiras - 

Período: novembro/2010 a março/2012. 

• Trópico Construtora e incorporadora – Construção escola pública - Período: março/2010 a outubro/2010. 

• VT Engenharia – Área de Planejamento, fiscalização no Gerenciamento de Resíduos sólidos domésticos de 

videira e Aterro Sanitário e saneamento dos resíduos – Videira – SC – Período: janeiro/2008 a setembro/2009.  

•Casan – Companhia catarinense de águas e saneamento – Planejamento e Execução de obras em saneamento 

ambiental, tratamento de água, efluentes domésticos e de esgoto – Videira SC – Período: jan./2006 a dez /2007. 

________________________________________________________________________________ 

ATUAÇÃO & HABILIDADES:  

 

               Perfil dinâmico, criativo, arrojado e proativo com ótimo relacionamento interpessoal em gestão de 

pessoas, contratos e obras são minhas marcas mais evidentes e acredito que podemos formar uma bela parceria.   

Busco a cada momento a interação entre o conhecimento teórico, prático e o trabalho em equipe. 

Possuo mais de 10 anos de experiência nas áreas de engenharia civil, ambiental, segurança de trabalho e 

qualidade na gestão de contratos/projetos com participação no planejamento, elaboração, criação e alteração de 

projetos , orçamentos, compras, fiscalização e execução de obras voltadas para as áreas de energia como refinarias 

de petróleo e gás entre outras, biodigestores, postos de gasolina, desastres naturais, estação de tratamento e represas, 

obras industriais, loteamentos pelo programa minha casa minha vida, manutenção civil, elétrica, hidráulica e 

industrial, reformas de prédios e bancos, laudos técnicos e treinamentos de segurança do trabalho,  licenças 

ambientais, averbação de reserva legal, prad, auditorias, consultorias terceirizadas, ministrar cursos e treinamentos 

entre outros. 


