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I) DADOS PESSOAIS:                                                                                                                                                                     

• Nome: Roberto de Lima Moulin 

• Filiação: Sandoval Moulin e Leolita de Lima Moulin  

• Nascimento: 03.10.1965 

• Identidade:1985102719 – CREA Emissão  

• CPF: 825.461.427-04 

• Sexo: Masculino 

• Estado Civil: Casado 

• Nacionalidade: Brasileira 

• Naturalidade: Nova Iguaçu, RJ 

• Endereço: Rua Luiz Alberto de Oliveira, 19, Vila Nova, Nova Iguaçu, CEP. 26230-450. 

• Telefones: (21) 3765-2402 / 97027-1958  

• E-mail: roberto.moulin@gmail.com 

• Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9646176574595262 

 

II) PERFIL                                                                                                                                                                                    

• Atuação em áreas ligadas a Engenharia Civil / Execução de obras/ Análises de Contratos e Projetos/ 

Edificações / Instalações Mecânicas / Processos de Produção / Manutenção Civil e Mecânica / Implantação 

de Empreendimentos. 

 

III) CARACTERISTICAS PESSOAIS                                                                                                                                              

• Experiência na área de Construção Civil, especialmente voltada para obras civis, edificações, 

eletromecânicas, automação e infraestruturas; 

• Estudos de concepção / Master Plan; 

• Execução de obras, planejamento, orçamentos; 

• Desenvolvimento e coordenação de projetos e obras; 

• Coordenação e fiscalização de obras e projetos; 

• Serviços de edificações, drenagens e saneamento; 

• Serviços diversos em áreas industriais, Bases Petrolíferas /implantação de Postos de serviços e 

abastecimentos, industriais/comerciais; 

• Capacidade de gerenciamento de equipes, voltada ao desenvolvimento de procedimentos e treinamento de 

pessoal; 

• Experiencia no Exterior – Angola – Ano de 2005. 
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IV) FORMAÇÃO ACADÊMICA                                                                                                                                                        

• Técnico em Mecânica – CEFET/RJ – 1980-1984 

• Graduação em Engenharia Civil -FERP/UGB - (1989-1994) - CREA – 1985102719. 

• Bacharel em Teologia – Seminário Presbiteriano – Convalidação Mec. Seminário Batista do Sul- RJ. 

 

V) QUALIFICAÇÕES                                                                                                                                                                     

• Experiência como Engenheiro Civil / Técnico em Mecânica - período de 22 anos. 

• Operação industrial e controlador de produção período de 10 anos. 

• Jornalismo Empresarial – MTB 40603/RJ - Faculdade Mackenzie – RJ 

 

VI) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL                                                                                                                                                 

1) NA INICIATIVA PÚBLICA: 

 

a) SEA/SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - RJ 

• FUNÇÃO: Engenheiro Civil - Fiscal do Estado. 

• Período: 55 meses. 

• Fiscalização e Coordenação de Projetos em unidade da Secretaria de Estado do Ambiente, Estado do Rio 

de Janeiro. 

• UEPSAM - Unidade Executora do Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía 

de Guanabara – Matricula no Estado – 50100955. 

• Fiscal do Estado – RJ - (Concurso 2012) de Obras e Projetos. 

• Fiscalização de Projetos em unidade da Secretaria de Estado do Ambiente (PSAM), Estado do Rio de 

Janeiro – Brasil – Desde Jan/2013; Fiscalização em Projetos e por todas as medições referentes a três 

contratos em um total de 15 milhões de reais - proporcionando orçamentos em obras com orçamento de 

900 milhões de reais. Fiscal do Estado também sobre a Gerenciadora do Programa PSAM (Sondotécnica-

Cobrape-CH2M), contrato em torno de 90 milhões. Suspensa a Matricula no Estado em julho de 2017 pela 

crise do Governo Estadual, ficando contratado pela gerenciadora (Sondotécnica-Cobrape-CH2M), até julho 

de 2018 aguardando reativação governo federal, contratado como Engenheiro assumindo função de Apoio 

à Coordenação do Programa. Não efetivado a renovação do contrato pelo Governo. 

 

b) VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS  

• FUNÇÃO: Assessor II – Engenheiro Civil. 

• Período: 43 meses. 

• Setor da Gerência de Planejamento. 

• Membro da Gerência de Planejamento e Controle de Obras da Ferrovia Norte Sul, ligado a Diretoria de 

Planejamento e Desenvolvimento. Assessor no Setor de Custos e Orçamentos avaliando e elaborando 
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componentes de custo para a ferrovia, envolvendo composições, pesquisas de mercado, aferições, 

manuseio do Sistema Compor 90 de orçamentos; 

• Planejamento físico e financeiro do desembolso das obras da Ferrovia Norte Sul; 

• Eng. Membro da equipe de Auditória Interna de Obras da VALEC Ferrovias em atendimento à CGU. 

 

c) ANTT - Agencia Nacional de Transportes Terrestres  

• FUNÇÃO: Engenheiro Civil (Fiscalização). 

• Período: 08 meses. (Término do convênio pelo Governo Federal). 

• Fiscalização dos convênios de Rodovias Concessionadas pela ANTT (Nova Dutra, CONCER, CRT, Ponte 

S.A.). 

• Cooperação Técnica e Administrativa entre a UFRJ e a ANTT, com ênfase na fiscalização de Obras de 

Artes Especiais, pontes e viadutos, outros. 

• Fiscalização no campo das reformas e construções de estruturas de pontes e viadultos. 

 

d) GERENCIADORA DO PROGRAMA PSAM (SONDOTÉCNICA-COBRAPE-CH2M): 

• FUNÇÃO: - Engenheiro Civil. 

• Período: 24 meses 

• Coordenação de Projetos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Programa de Despoluição da Baia 

de Guanabara pela Gerenciadora - (Sondotécnica-Cobrape-CH2M);  

• Vistorias de Contratos, aferição de medições e processos técnico-jurídicos; processos de pagamentos; 

formulação de procedimentos. Apoio à Coordenação de Projetos da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente. 

 

e) FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.  

• FUNÇÃO: Operador de Produção 

• Período: 24 meses - Certificação de Operador de Produção (Furnas Centrais Elétricas). 

• Controle de sistema de óleo combustível; Operação geradora à diesel; Centro de controle de motores e 

diagramação; Operação de energias (água, ar, vapor, gás natural, nitrogênio, amônia); Sistema de produtos 

químicos; Auxiliar de Caldeiras / turbinas, operação de maçaricos / forno; Sistema de incêndio. 

• Serviços realizados como operador de produção na área de auxiliares e manutenção de equipamentos. 

 

2) NA INICIATIVA PRIVADA 

 

a) BAYER DO BRASIL S.A. 

• FUNÇÃO: Operador e Controlador de Produção  

• Período: 120 meses. 

• Processos Contínuos; Operação de painel de controle de fábrica; Recebimento e carregamento de matéria 

prima; Parque de tanques; Incineração de resíduos sólidos, líquidos e pastosos; Controle de estação de 

tratamento físico químico e biológico de despejos industriais e aterro industrial. Controle computadorizado 

da fábrica em monitor com sistema computadorizado de controle industrial; Participação na elaboração do 



programa de certificação da área de incineração no controle de qualidade ISO 9002; Controle de tratamento 

de gases, destilação / filtração / absorção / separação. Equipamentos: Instrumentos de medição, bombas, 

compressores; caldeiras, trocadores de calor, forno a baixa pressão, tubulações etc.  

 

b) EMPRESAS DO RAMO PETROLÍFERO: 

• Fagundes Engenharia / Grupo Petrotec - Petrônica Brasil / Qualimec Construções / Grupo Forza /, 

Garden Instalações de Equipamentos / Escon Construções e Montagens / Imabol e Montech 

Montagem e Instalações; 

• FUNÇÃO: Engenheiro Civil/ Técnico em Mecânica. 

• Período: aproximado 120 meses.  

• Execução de Obras Civis, edificações, lojas comerciais, serviços eletromecânicos; Análises de projetos, 

projeto e desenvolvimento do traçado de infraestruturas de instalações; acompanhamento e faturamento 

direto sobre as obras prestadoras de serviços às empresas Shell, Petrobrás, Ipiranga, Texaco; Preparo e 

participação das licitações referente às obras.  

 

c) TERMINAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: 

• Base de Distribuição Ipiranga, Campos Elíseos e TEDUC - Terminal Duque de Caxias Petrobrás / 

Base de Pool de Paulínia, SP / Base Ipiranga, Betim, MG; 

• FUNÇÃO: Engenheiro Civil 

• Período aproximado de 48 meses. 

• Coordenação de Projetos e Execução de dentro do complexo: obras civis como edificações, 

pavimentações, saneamento e drenagens pluviais; além de serviços em áreas eletromecânicas e 

automação; Sistemas de tubulações, oleodutos, implantação de telemetria, troca de solo contaminado, 

acompanhamento do controle ambiental, implantação de bandejas coletoras nas plataformas de 

carregamento de combustíveis de vagões; construção e instalação de bacia de contenção para resíduos, 

tratamento de águas oleosas. Obra de instalação de sistema de descarregamento de biodiesel envolvendo 

instalação de bombas e implantação de terminal desde a fundação. 

 

d) INTERNACIONAL – ANGOLA - Grupo Petrotec – Petronica Brasil. 

• FUNÇÃO: Engenheiro Civil / Manutenção e Projetos. 

• Período: 5 meses. 

• Planejamento de obras, implantação de rede de Postos de Serviços de Abastecimentos de Combustíveis; 

Lojas comerciais, participação na revisão parcial do código de obras da Cidade Capital Luanda em Angola, 

avaliação e recrutamento de pessoal para o grupo, análise de: organograma funcional de equipes, 

orçamentos e da infraestrutura de obras; Inspeção e vista à várias províncias do país. 

 

3) EMPRESAS DO RAMO DE EDIFICAÇÕES/SANEAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÀS PREFEITURAS: 

• RS Radier Engenharia/ Construtora Multiforte e Integral Construções/Integral construções. 

• FUNÇÃO: Engenheiro Civil. 

• Período: aproximado de 48 meses. 
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• Serviços de edificações, saneamento, drenagem e pavimentação (SDP), construção e reformas de escolas 

públicas, quadras poliesportivas, piscinas olímpicas, pavimento asfáltico, intertravados. 

 

VII) CURSOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   

• Curso de MND – Métodos não Destrutivos de Obras Subterrâneas - Acqua Consultoria – SP - Secretaria do 

Meio Ambiente – SEA- RJ – 24h/aula 

• MS Project 2010/2013 – Básico/Avançado – NSI-Training. – 40h/aula 

• Curso de PAD - Formação para Membros de Comissões na CGU – Controladoria Geral da União (ESAF – 

Escola de Administração Fazendária – Registro nº P 0246/2011 – RJ). – 27h/aula 

• Controlador de Produção Industrial - Bayer S.A. e Furnas Centrais Elétricas. 

• Treinamento Operacional em Meio Ambiente - Bayer S.A.- 16h/aula 

• Curso de Treinamento Operacional em Segurança Industrial - I, II, III - Bayer do Brasil S.A - 40h/aula 

• Curso de Operação FIX DMACS – 92 - Bayer do Brasil S.A. 

• Curso de Orçamento de Obra - IBEC-CREA RJ – 9 h/aula 

• Curso de Prevenção de Acidentes - C.I.P.A. (S.E.S.M.T.) – Bayer Brasil – 8h/aula 

• Curso de Treinamento Básico: na especialidade de Operador de Furnas Centrais Elétricas - XV CBOUT. – RJ 

– Brasil -1.120 h/aula 

• Windows, Word, Excel, Internet, Access, digitação – 80h/aula 

• Software Sistema Volare 8.0. – 16h/aula 

• Inglês nível básico. – 6 anos. 

 

VIII) OADOS COMPLEMENTARES:                                                                                                                                                                  

• Bacharel em Teologia - Seminário Presbiteriano. (Convalidação MEC no seminário Batista do Sul). 

• Membro atual da Junta Patrimonial Econômica e Financeira (JPEF) da Igreja Presbiteriana do Brasil.- 2018-

2022 

• Membro efetivo ao Presbitério de Belford Roxo – 2º Secretário de Atas - SOF – Sínodo Oeste Fluminense – 

RJ. - 2020 

• Pastor designado na Igreja Presbiteriana em Roseiral - Belford Roxo – RJ. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

               Roberto de Lima Moulin Eng. Civil 

                       CREA - 1985102719 

 


