
ANDERSON LUIZ SOARES ARAUJO 
 

Rua 23, 131 

Alto do Cocar  Petrolina  Pernambuco PE 

(87) 98875-9993  (87) 98825-9154 

andersonaraujo.eng1@gmail.com 

 23 anos  Brasileiro  Solteiro 
 

 

 

OBJETIVO 
 

Por meio da vivencia empresarial estratégica, com pessoas, negociações e/ou construção; 
proporcionar um completo desenvolvimento nas permissivas oportunidades, alimentando e 
alinhando propósitos em prol de resultados profissionais. 

 
 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
02/2020 – Atualmente     Núcleo de Empresas Juniores  

                                            Instância responsável por capilarizar a estratégia da rede 

                                             Diretor de Desenvolvimento  

 
• Responsável pelo diagnóstico e construção de produtos de suporte, utilizando metodologias 

escaláveis, para as Empresas Juniores do norte da Bahia, baseados nos pilares de vendas, 
modelos de negócios, time, cultura organizacional, gestão e operações, objetivando um 
melhor auxílio na corrida rumo ao Alto Crescimento. Análise de dados e previsibilidade de 
resultados. Potencialização da vivência empresarial.   

 
 
 
01/2020 – Atualmente     HomX  

                                            Startup de implementação de casas inteligentes 

                                             Consultor 

 
• Trabalho no fomento de tecnologias no setor imobiliário. Contato com o mercado e 

relacionamento institucional com incorporadoras e construtora. Desenvolvimento de 
projetos na plataforma BIM. 
 
 

 
 
01/2019 – 01/2020         Concretize Jr. 

                                            Empresa júnior de consultoria e projetos em construção civil 

                                             Diretor de Gestão de Pessoas  

mailto:lima.ilson@ig.com.br
https://www.linkedin.com/company/concretize-jr/
https://www.linkedin.com/company/concretize-jr/
https://www.linkedin.com/company/concretize-jr/
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• Responsável por gerenciar e acompanhar o quadro de 33 colaboradores, utilizando-se de 

técnicas e afins, permitindo uma maior e melhor entrega de resultados e uma melhor 
vivencia empresarial.  

 
 
 
 
05/2018 – 08/2018      PLESA Engenharia 

                                         Construtora 

                                          Estagiário 

 
• Responsável por fazer acompanhamento de obras e leitura  de projetos hidráulicos , 

elétricos, arquitetônicos e estruturais. Contato com os clientes e parceiros de execução dos 
serviços e controle de materiais e indivíduos em residências de alto padrão no condomínio 
Terras Alphaville em Petrolina. 

 
 
 

11/2017 – 12/2018        Concretize Jr. 

                                           Empresa júnior de consultoria e projetos em construção civil 

                                            Gerenciador de Negociação 

 
• Responsável por prospectar, negociar e fechar contratos de serviços com os clientes da 

Concretize. 
 
 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

Graduação em Engenharia Civil - conclusão em 2020 (10 ° período) 
Universidade Federal do Vale do São Francisco 
 

IDIOMAS 
 
Inglês – Básico 
 
 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

Planejamento e controle de produção(160 hrs)-Sest Senat; 
Lean Construction (10 hrs) – Voitto; 
 
 

ADEMAIS CONHECIMENTOS 

 

Conhecimentos no Pacote Office; 
Conhecimento em AutoCAD 2D; 
BIM  e Revit; 



Desenvolvendo conhecimentos em MS PROJECT.  
 


