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José Roberto Joaquim Garcia 

Técnico em Estradas – CFT-BR nº 200567862-7 

Brasileiro | 63 anos | Casado | CNH – Cat.: B     
Est. Do Itanhangá, 2781ª, bloco 05, apto 101 – Itanhangá - Rio de Janeiro/RJ 

E-mail: jorojoga@gmail.com                                          Cel.: (021) 9 6413-5659  

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/josé-roberto-j-garcia-31135622/ 

OBJETIVO 
 
Áreas: Sala Técnica Medições | Fiscalização | Vistoria | Planejamento | Orçamentos | Compras | 
Projetos | Controles 
Obras:  Rodoviárias | PCH | Industriais | Saneamento Básico | Galpões | Conservação Rodoviária 
Industriais | Geotécnica | Residenciais | Infraestrutura e O.A.E | Dragagem | Ferroviárias  Linhas 
de Transmissão | Energia | Metroviárias | Públicas 
 
QUALIFICAÇÕES 
 

-Experiência adquirida ao longo de mais de trinta e dois anos na área de Construção Civil em empresas 

de Pequeno, Médio e Grande Porte em obras públicas; 

-Experiência na área de saneamentos sendo na construção, montagem de rede de esgoto sanitário, 

construção de elevatória e estação de tratamento de esgoto, construção e montagem de redes coletora 

de esgoto e rede tronco. Construção e montagem de adutora de agua potável, ramais de agua potável, 

ligações de água potável, construção de redes de micro e macro drenagem, construção de estradas e 

terraplenagem.  

-Atuando na prática orçamentária: medição de serviços, levantamento quantitativo de  materiais, 

controle de mão de obra e equipamentos, controle e compras de materiais no  almoxarifado, 

contratação de pessoal e acompanhamento de serviços executados por  subordinados; 

-Conhecimento de informática, acompanhamento de obras em geral e execução das mesmas, 

cumprindo com prazos e qualidade impostos pela diretoria da obra; 

-Facilidade em liderar grandes equipes com eficiência e comprometimento de todos os coordenados, 

com a devida segurança necessária ao bom andamento da obra. 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Técnico Sênior em Estradas |Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca - Cefet – RJ.Concluído em 
12/1982. 
 
CURSOS: INFORMÁTICA E COMPLEMENTARES 
 
- Curso Gestão de Marketing – oito horas - Sest/Sanat. 
- Curso Administração de Garagens de Ônibus – trinta horas -Sest/Senat. 
- Curso Compras, Processamento de Pedidos e Controle de Estoques – trinta e cinco horas -Sest/Senat. 
- Curso Documentação Oficial sem Complicação – oito horas - Sest/Senat. 
- Curso Desbravando o Excel – oito horas - Sest/Senat.  
-Gestão do Transporte e da Frota – Sest/Senat. 
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-Treinamentos Técnicos de Programas de Informática SIC (Sistema Carioca) 

-Oracle nos módulos PO e RI – Carioca Christiani Nielsen Engenharia – RJ 

-Curso de Liderança – Carioca Christiani Nielsen Engenharia 

-Curso de Direção Defensiva – Schahin Engenharia / SENAC 

-Curso de Informações Básicas de Qualidade Total (EAD) – SENAI/CEAD 

- Pacote Oficce: Windows, Word, Excel, Schedule, Access Básico e Power Point – Data  Center 
 
 
 
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS EM OBRAS 
 
AGUAS DO RIO ( SPE – SANEAMENTOS RIO 1 S.A).   04/2021 – 12/2022 

Supervisor de Manutenção. 
- Atuação como Supervisor de Manutenção, responsável por uma equipe multifuncional de esgoto e água 

potável na manutenção das redes na região Centro/Sul da cidade do Rio de Janeiro. Execução dos 

serviços, controles de mão de obra, materiais e equipamentos. 
 
TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA.  RJ    02/2020 - 06/2020 

Encarregado Técnico. 
- Atuação como técnico, responsável pela manutenção civil hospitalar, controlando emissões de ordem 

de serviços e elaboração de dados para gerar medição, bem como acompanhamento dos serviços, 

materiais e mão de obra utilizados, solicitação de compra de materiais e contratação de empresas 

terceirizadas, controle administrativo da equipe e interface com a gerencia da unidade hospitalar. 

Serviços prestados a unidade de saúde estadual - Hospital Ary Parreiras Barreto - Niterói, Governo do 

Estado do Rio de Janeiro.  

Obs.: Meu contrato foi rescindido devido a pandemia da Covid 19.  

 
FOZ ÁGUAS DO BRASIL ZONA OESTE S.A. RJ    05/2016 - 07/2016 

Técnico em Saneamentos. 
-Fiscalização de campo na implantação de redes de esgoto, controle de custos, controle e  emissão 

de medição das empresas contratadas, serviços prestados à Prefeitura Municipal do Rio  de 

Janeiro. Obs.: Contrato rescindido devido a paralisação das obras em decreto municipal com  a 

realização das Olimpíadas. 

 
PROACQUA CONSTRUÇÕES E COM. LTDA. RJ    01/2014 - 07/2015 

Técnico em Edificações. 
-Operação da ETE Califórnia e manutenção de redes de esgoto. Serviços prestados à Prefeitura 
Municipal de Barra do Piraí/RJ. 
-Construção de canteiro central e canteiros de apoio em obra de manutenção e recuperação  de cabos 

de pretensão de viadutos da Linha Amarela/RJ. 

 

SERVENG CIVILSAN S/A. SP       05/2013 - 11/2013 
Encarregado de Seção Técnica. 

-Controle de custos, emissão de medições cliente/empresas contratadas e acompanhamento de todo 

o processo construtivode campo na obra de implantação da Marginal pista sul da Rod.  Presidente 

Dutra em São José dos Campos/SP, serviços prestados à CCR Nova Dutra. 
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CAENGE CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGª S/A. RJ   05/2011 - 05/2013 

Técnico em Edificações. 
- Gerenciamento “in loco” na implantação de redes de esgoto sanitário em diversas  comunidades 
em Volta Redonda/RJ – Consórcio VR Ecologia – serviços prestados à PMVR e  SAAE. 
 
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGª S/A. RJ    11/2007 - 04/2011 

Encarregado de Seção Técnica 
-Controle e emissão de medições de empresas contratadas e acompanhamento de campo nas obras de 
Revitalização da Estação Ferroviária de Duque de Caxias/RJ – Sectran -RJ. 
-Controle e emissão de medições de empresas contratadas na obra Dragagem dos Rios Botas,  Sarapuí 

e afluentes – INEA. 

 
SCHAHIN ENGENHARIA S/A.RJ      10/2006 - 10/2007 
Assistente Técnico. 

-Controle de custos e emissão de medições de empresas contratadas e acompanhamento de  campo 

em serviços de terraplanagem em acessos, ensecadeiras, barragem, escavação a céu  aberto em mat. 

de 1ª, 2ª e 3ª cat. no desvio de rio, casa de força e tomada d´água na obra da  PCH de Calheiros em 

Bom Jesus do Itabapoana. 

 

CONSÓRCIO CONSTRUBASE PASSARELLI LTDA. RJ    01/2006 - 06/2006 
Auxiliar Técnico de Engenharia. 

-Controle de custos, emissão de ordem de serviços na Obra de Construção do Sistema de  Coleta e 

Transporte de Esgoto do Sistema Pavuna – CEDAE. 

 

ENGELOG - CENTRO DE ENG.ª LTDA.SP     05/2004 - 10/2005 
Assistente Técnico de Engenharia. 

- Controle e medições de empresas contratadas pela CCR Nova Dutra na Área de manutenção  e 

conservação de rodovia. 

 

GAPLANS – DUAILIBI & POMPEU CONSULTORIA LTDA. SP  01/2002 - 12/2003 
Assistente Técnico de Engenharia. 

-Controle e medições das empreiteiras de grande porte: Andrade Gutierrez, Odebrecht e  outras 

de pequeno porte, nas obras da CCR Nova Dutra. 

 

PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.RJ                 07/1999 - 12/2001 
Assistente Técnico de Engenharia. 

-Controle e medições das empreiteiras de grande porte: Andrade Gutierrez, Odebrecht e  outras 

de pequeno porte, nas obras da CCR Nova Dutra. 

 

CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGª S/A. RJ    10/1990 - 10/1998 
Técnico em Estradas 
-Cálculo de áreas e volumes de terraplanagem e montagem de relatório nas obras de  dragagem de 
rios na baixada fluminense RJ – SERLA. 
-A partir de 04/1992 promovido ao cargo de Encarregado de Seção Técnica, realizando  serviços de 

medições de cliente/empreiteiros. Na coordenação de serviços e levantamentos para a  elaboração de 
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Projeto em Dados Topográficos e Geotécnicos no Projeto SERLA. Na função de Encarregado de Seção 

Técnica atuei em outras obras da Empresa para o Governo do  Estado, Secplan e PMRJ; 

-Na função de Encarregado de Seção Técnica atuei em outras obras da Empresa para o  Governo do 

Estado, Secplan e PMRJ. 

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS EM PROJETOS E ADM.   10/1980 - 07/1990 
DEMAIS EMPRESAS DE PROJETOS/ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 
Técnico em Estradas. 
-ENEFER – Consultoria e Projetos S/A. (12/1989 – 07/1990). 

-Figueiredo Ferraz Consul. Eng.ª Ltda. (09/1988 – 08/1989). 

-Lasa – Engenharia e Prospecções S.A (09/1987 – 07/1988). 

-Figueiredo Ferraz Consul. Eng.ª Ltda. (05/1986 – 09/1987). 

-Gepel Consultoria de Eng.ª Ltda. (02/1984 – 05/1986). 

-Copavel Consultoria de Eng.ª Ltda. (06/1980 – 01/1984). 

 
Disponível para início imediato 

Disposto para ouvir propostas diferenciadas e desafiantes. 
Disponibilidade para pequenas viagens e mudanças de cidade. 
Agradeço e aguardo convite para entrevista, onde poderei explanar com detalhes meus conhecimentos. 
 
 
José Roberto Joaquim Garcia – Técnico em Estradas                                                      Dezembro de 2022. 


