
Programa de Trabalho 

Currículo 

Formado em engenharia civil pela 
UFAL; 

Especialização em Avaliação e Perícia 
de Engenharia pela Fundação Oswaldo 
Cruz/IPOG; 

Especialização em Estruturas de 
Concreto e Fundações pela 
UNIP/INBEC; 

Credenciado à Caixa Econômica 
Federal na área de Engenharia de 
Avaliações; 

Engenheiro da Companhia 
Pernambucana de Saneamento 
(COMPESA) -2009 a 2011; 

Engenheiro da Companhia de 
Saneamento de Alagoas (CASAL) – 
2011 a 2014;  

Engenheiro do Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB) – 2014 a 2015; 

Engenheiro do Tribunal de Justiça do 
Estado de Alagoas – 2015 aos dias 
atuais; 

Conselheiro do CREA/AL – 2015 a 
2020; 

Diretor do CREA/AL – 2015 a 2016; 

Coordenador da Câmara de 
Engenharia Civil do CREA/AL – 2017 a 
2018; 

Vice-Presidente do Clube de 
Engenharia de Alagoas – 2017 a 2019; 

Instrutor de Cursos na Área de 
Engenharia de Avaliações. 

 

Programa 

Ampliar o número de associados da Mútua/AL, promovendo ampla 
divulgação de seus benefícios; 

Articular com a Mútua Nacional maior quantidade de recursos a 
serem disponibilizados em forma de benefícios para utilização dos 
associados da Mútua/AL; 

Ampliar a quantidade de convênios da Mútua/AL, com foco em que 
os associados consigam descontos em estabelecimentos 
comerciais como farmácia, restaurantes, academias, escolas; 

Firmar convênios com institutos de Pós-Graduação/Extensão para 
que os associados possam obter descontos, visando o 
aperfeiçoamento profissional; 

Viabilizar a disponibilização de plano de saúde com valores mais 
acessíveis para o associado da Mútua/AL;  

Propor em reuniões nacionais a ampliação dos prazos de 
pagamentos dos benefícios reembolsáveis; 

Propor em reuniões nacionais a redução das taxas de juros e 
correções monetárias que incidem sobre os benefícios 
reembolsáveis; 

Implantar sala de Coworking para os profissionais associados nas 
novas instalações da Mútua/AL; 

Fortalecimento do Programa Divulga Mútua, ajudando a viabilizar 
eventos com o CREA/AL e as Entidades de Classe que tragam 
benefícios aos profissionais vinculados ao sistema; 

Apoiar a proposta de criação de Faculdade Mútua; 

Apoiar proposta de que o percentual de 10% das ART´s paga pelos 
profissionais seja creditado em sua privada da TECNOPREV; 

Apoiar ações de valorização e capacitação profissional que venham 
ser elaboradas pelo CREA/AL, entidades de classe e instituições de 
ensino. 

Propor em reuniões nacionais a continuidade e ampliação dos 
benefícios implantados devido a COVID -19 pelos próximos 3 anos. 

Eng. Civil Victor Correia Vasconcellos 

Número 60 

Para Diretor-Geral da Mútua 


