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Formação 

 

Universidade Federal Fluminense                                                                                   1998 - 2004 

Graduação em Engenharia de Produção. 

 

Project Management Professional (PMP) – PMI                                                                       2009 

 

Universidade Gama Filho                                                                                                 2009 - 2010 

Master of Business Administration (MBA) em Gerenciamento de Projetos. 

 

Professional Scrum Master I (PSM I) - Scrum.org                                                                    2019 

 

Naval Post Graduate School                                                                                     2020 – Presente 

Master of Cost Estimating and Analysis (previsão de conclusão: 2022) 

 

Experiência Profissional 

 

DGePM – Diretoria de Gestão de Programas da Marinha                             2018Mar - Presente 

Cargo: Encarregada da Divisão de Suporte à Gestão de Projetos – PMO 

• Responsável por desenvolver a estimativa de custo do ciclo de vida em colaboração com outros 

membros da equipe do projeto. 

• Responsável pelo desenvolvimento de modelos de documentos de gerenciamento de projetos de 

aquisição de navios (Termo de Abertura do Projeto, Plano de Gerenciamento do Projeto e todos os 

planos auxiliares, EAP, Cronogramas, Planilha de Estimativa de Custos, Planilha de Controle de 

Custos). 

• Responsável pela verificação de toda documentação de gerenciamento de projetos emitida pelos 

gerentes de projetos da DGePM. 

• Responsável por apoiar os gerentes de projetos em suas atividades do dia a dia. 

 

CPN – Centro de Projetos de Navios                                                                 2016Jan - 2018Mar 

Cargo: Engenheira de Planejamento e Controle & Estimador de Custos 

• Responsável por elaborar cronogramas de projeto de engenharia de Navios (Primavera) e atualizá-

los continuamente, trabalhando com os membros da equipe para acompanhar o que foi estabelecido 

no Plano de Gerenciamento do Projeto. 

• Responsável por analisar o progresso físico do projeto com elaboração de curvas de desempenho e 

acompanhamento de índices de desempenho (CPI, SPI, EV, PV, AC). 

• Responsável por desenvolver a estimativa de custo do ciclo de vida para navios em colaboração 

com outros membros da equipe do projeto. 

• Responsável por realizar análises de risco. 

• Responsável por analisar sobre a alocação de recursos e desenvolver estudos de alternativas para 

reduzir os impactos nos projetos causados pela falta de disponibilidade de recursos. 



 

Bessa Consultants                                                                                                 2012Jul - 2015Mar 

Cargo:  Consultora de Microsoft Project  

• Ministrei treinamentos para desenvolver conhecimentos e capacidades de gerenciar projetos de 

qualquer porte utilizando o software MS Project, envolvendo planejamento, monitoramento e 

controle, aspectos financeiros, gestão de recursos humanos e conhecimento de suas principais 

utilidades. 

• Prestei assessoria para desenvolver cronogramas para diferentes tipos de projetos. 

 

White Martins Gases Industriais Ltda                                                               2005Abr - 2012Jul 

Cargo: Engenheira de Planejamento e Controle 

• Responsável pela coordenação de equipes de engenheiros, com o objetivo de executar projetos 

com menor custo e menor tempo, dentro de rígidos parâmetros de requisitos de segurança e 

qualidade, no Brasil e em outros países sul-americanos. A equipe era formada por 4 empresas que 

prestavam serviços de engenharia, construção e montagem junto com 10 engenheiros da empresa. 

• Planejamento físico e financeiro de projetos de plantas de separação de ar. 

• Responsável por analisar o progresso físico de projetos com elaboração de curvas de desempenho 

e acompanhamento de índices de desempenho (CPI, SPI, EV, PV, AC). 

• Responsável pelo controle de custos e previsões financeiras (análise de NPV, valor futuro, taxa de 

retorno, capitalização, fluxo de caixa). 

 

Telelistas.net                                                                                                           2004Jul - 2005Abr 

Cargo: Analista de Planejamento e Controle 

• Responsável pelas estimativas de receitas, para análise de viabilidade de campanhas de vendas. 

• Responsável por preparar cronogramas físicos e financeiros para todas as campanhas de vendas de 

anúncios. 

 

Outros Conhecimentos 

 
Inglês: 
TOEFL test results                      Registration Number: 1529408190608015 

• Reading – Advanced - 24 points         Test Date 03 Aug 2019 
• Listening – Advanced – 29 points 
• Speaking – High – Intermediate – 24 points 
• Writing – Advanced – 22 points 
Total Score: 99 points  
 

MS Office, Access, MS Project, Primavera, Artemis, Visio, JD Edwards, JMP. 

 

  


