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Senior Consultant
Gabriele Alves Abdelaziz tem mais de nove anos de experiência em engenharia,
análises financeira, análises de atrasos, interrupções e impactos no setor de
construção e serviços financeiros. A experiência de Gabriele envolve análises de
produtividade, análises de CPM, desenvolvimento de banco de dados, análises de
problemas técnicos em construção, análises de planejamento versus construção
real e desenvolvimento de gráficos de demonstração para grandes projetos de
construção. Ela também é responsável pela organização e gerenciamento de
documentos em diferentes projetos.
Anteriormente, ela era analista financeira de uma companhia aérea no Brasil.
E-Mail: gabdelaziz@delta-cgi.com

Experiência Profissional
‒

‒

Phone: 407-992-9210

Análises de atrasos, danos e prejuizos em defesa de um cliente da Espanha. O
caso envolveu engenharia, abastecimento e construção de duas usinas eólicas de
$ 270 milhões de dólares na Costa Rica em uma arbitragem da ICC.
Análises de documentos em inglés e espanhol para um relatório pericial de atrasos
de $40 milhões de dólares em reivindicações em uma usina de carvão de 750MW
no Chile em uma arbitragem da ICC.

‒

Αnálises de documentos em inglés e espanhol para um relatório pericial de danos
de $40 milhões de dólares em reivindicações em uma usina hidroeléctrica de 50
MW em Costa Rica em uma arbitragem da ICC

‒

Apoio na preparação de uma análise de programação forense e análise de atraso
relacionado com a expansão de um aeroporto internacional em Dubai por US $ 1
bilhão de dólares.

‒

Gráficos demonstrativos para uma audiencia de arbitragem de uma grande
empreiteira Espanhola em Guatemala.

‒

Análises de documentos português para o desenvolvimento de uma análise de
atrasos durante a construção de uma plataforma submersível de óleo no Brasil.

‒

Preparação de gráficos demonstrativos, organização
apresentação em PowerPoint para um projeto no Panamá.

‒

Apoio e participação na preparação de uma análise forense e de atraso em uma
construção em Catar.

‒

Preparação de gráficos demonstrativos para um relatório pericial de uma usina
de biomassa em uma arbitragem da ICC.

‒

Participação na preparação de uma análise CPM, atrasos, danos de US $ 200
milhões de dólares em reclamações de uma ponte estaiada no Panamá em uma
arbitragem da ICC.
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EDUCAÇÃO
Pontificia Universidad Católica,
Brasil
Administração de Empresas, com
focus em Finanças, 2011.

IDIOMAS
Português, Ingles, Espanhol

