Raquel Tusset
Data de nascimento: 24/02/1993
Idade: 25 anos
Estado Civil: Solteira
Natural de Três de Maio – RS
RG: 8101080573
CPF: 024.238.600-80
Endereço: Lajeado Bonito, Interior, Santa Rosa – RS
Telefone: (55) 997058375
CNH: categoria “B”
E-mail: raquel-tusset@hotmail.com

FORMAÇÃO
 Ensino Superior Completo. Concluído em Fevereiro de 2017
Curso: Bacharelado em Engenharia Civil, Universidade Regional do Noroeste do
Estado do Rio Grande do Sul – Unijuí, Santa Rosa/RS.
 Ensino Médio Completo. Concluído em Dezembro de 2010 – Escola Estadual de
Educação Básica Santos Dumont – Polivalente- Santa Rosa- RS

ÁREAS DE INTERESSE



Áreas onde possa crescer profissionalmente, exercendo as atividades da
melhor forma possível;



Atividades que venham a acrescentar conhecimento e satisfação
profissional;



Zelar e colocar em prática todo conhecimento adquirido no decorrer do
curso, seguindo os preceitos da profissão e da ética;



Atuar em atividades relacionadas à área do curso superior; executando-as
com total dedicação e comprometimento, buscando sempre alcançar o
desejado;



Atuar da melhor forma possível, para que haja crescimento
pessoal/profissional e ao mesmo tempo trazer bons resultados à empresa;



Contribuir com as habilidades e técnicas para que a empresa possa se
destacar no mercado, juntamente com toda a equipe, e dessa forma
alcançar cada vez mais o sucesso;

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL



Julho de 2011 a março de 2012

Estúdio 55, Arquitetura e Urbanismo – Arqª Camila Preissler e Arqª Luciana
Locatelli (contato 3512-2107 ou 9628-9898)
Cargo: Secretária


Março de 2012 a março de 2014

Prefeitura Municipal de Santa Rosa – Setor de Planejamento e Captação de
Recursos (contato 3511-5100, ramal 351/352)
Cargo: Estagiária


Agosto de 2013 a março de 2014

Estúdio 55 Arquitetura e Urbanismo – Arqª Camila Preissler (contato 3512-2107
ou 9628-9898).
Cargo: Desenhista


Março de 2014 a janeiro de 2015

Itamar Engenharia – Eng.º Claudio Otani e Eng.º Rubens Zamberlan (contato
3512-5733).
Cargo: Desenhista


Atualmente (Outubro 2018)

Atuando como profissional autônoma na área da Engenharia (Engenheira Civil).

QUALIFICAÇÕES


Domínio de um conjunto de competências relacionadas à capacidade de
interação social e dinamismo.



Capacidade de absorver novas experiências e de se ajustar às mudanças;



Capacidade de organização pessoal e responsabilidade com o todo;



Habilidade de trabalhar em equipe;



Dedicação em conhecer o novo, e assim, transmiti-lo para os outros;



Comprometimento, ética e dedicação aos compromissos assumidos;



Busca permanente por reciclagem e por novos conhecimentos, visando
colocar em prática novas técnicas contribuindo para o desenvolvimento da
empresa;



Domínio em desenhos no AutoCAD.



Conhecimento em desenhos 3D.



Domínio em medições (levantamentos) e acompanhamento de obras.



Conhecimento em georreferenciamento de imóveis e projetos afins.

SANTA ROSA, OUTUBRO DE 2018.

