LEONARDO STUMPF TEIXEIRA

GERENTE DE PROJETOS / ENGENHEIRO CIVIL
 +55 51 99109-6258 @ leonardo.stumpf@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/leonardostumpf/

SUMÁRIO

CERTIFICAÇÕES

Engenheiro Civil com 12 anos de carreira, atuando com planejamento, gerenciamento
e execução de projetos multidisciplinares de engenharia em construção civil, óleo&gás
e eficiência energética. Experiência em ambientes industriais, comerciais, públicos e
hospitalares, onde o gerenciamento de riscos e pensamento sistêmico são requisitos
para evitar interferência em serviços críticos. Versatilidade na aplicação de diferentes
técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos para garantir resultados e evitar
problemas mais comuns de projetos, como os de comunicação.
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EDUCAÇÃO

EXPERIÊNCIA

Engenharia Civil, 2010
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Engenheiro Civil @ ERO Engenharia

HABILIDADES

Jan 2016 – Dec 2016
Porto Alegre, Brasil
• Residente em obra de retrofit de edificação para abrigar filial de instituição de Ensino
superior (IMED – Passo Fundo-RS). Responsável pela gestão de subcontratados e
equipes próprias, compatibilização de projetos, suprimentos, cronogramas e
desenvolvimento de soluções de engenharia.

Gestor de Projetos @ APS Soluções em Energia
Jul 2014 – Nov 2015
Porto Alegre, Brasil
• Coordenação de projetos multidisciplinares de engenharia focados em eficiência
energética em setores públicos e privados utilizando as melhores práticas de gestão
de projetos.
• Atividades principais: gestão de conogramas físico-financeiros, gestão de contratos,
logística e risco em retrofit de instalações de ar condicionado de água gelada, retrofit
de iluminação em ambiente industrial e operações complexas de içamento
envolvendo múltiplas partes interessadas.

Eng. de Planejamento @ Technique Assessoria e Planejamento
Jan 2013 – Fev 2015

Porto Alegre, Brasil

• Terceirização de serviços de engenharia civil e gerenciamento de projetos para a
Nacional Engenharia na construção do shopping Viva Open Mall.
• Principais atividades: revisão de cronograma e riscos, compatibilização de projetos,
controle de produção e qualidade em estruturas de concreto pré-moldadas e aço;
instalações elétricas, água e esgoto e sistemas de proteção a incêndio.

Eng. de Planejamento @ Finger & Sommer Engenharia e Consultoria
Jan 2012 – Set 2012
Rio Grande, Brasil
• Terceirização de serviços de engenharia e gestão de projetos para a Siemens Energy
Oil & Gas Compression and Solutions na montagem da E-House da P-55 Roncador,
plataforma de petróleo construída no Estaleiro Rio Grande 1.
• Principais atividades: revisão de cronograma e riscos, controle de produção e
qualidade da montagem eletromecânica, gerenciando documentação e testes
necessários para processos de aprovação e composição de databook.

Coordenador @ Cimpor - Cimentos do Brasil
Nov 2010 – Jan 2012

Canoas, Brazil

• Responsável por duas centrais móveis de produção de concreto usinado, fornecendo
matéria-prima para duas obras: Parque Eólico de Cerro Chato e para viadutos e ponte
da BR-448 Rodovia do Parque.
• Principais atividades: Gestão e manutenção da frota e equipamentos, controle de
qualidade do concreto e gestão de contratos.

Project Management Office (PMO)
Métodos ágeis/ SCRUM
Gestão de processos
Análise de negócios
Metodologias lean
System Thinking
Design Thinking
Coaching
Microsoft Project
Autocad & Revit
SAP MM
ISO 9000
BIM – Building Information Modelling
Compatibilização de projetos
Operações de içamento
Montagem eletromecânica
Montagem de estruturas pré-moldadas e aço
Gestão de centrais de mistura de concreto

CURSOS
Programação Neurolinguística - Practitioner
Coaching Pessoal, Professional e Executivo
Contabilidade Para Engenheiros
Orçamento de Empreendimentos Pela
Abordagem de Gerenciamento de Projetos
Achieving Project Management Excellence
Gestão De Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Pela Abordagem de Gerenciamento de
Projetos

LANGUAGES
Português
Nativo
Inglês
Proficiente
Francês
Básico

