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A EmproJr tem como valores associados aos
seus serviços a Ética, Transparência,
Competência, Resiliência, Empatia,
Sustentabilidade, Trabalho em equipe, Respeito,
Postura Empreendedora e Compromisso com
Resultados.
Todos os nossos serviços possuem qualidade

com preços abaixo dos praticados no mercado.
Buscamos Redefinir a Engenharia e mostrar que
ao contratar um engenheiro consegue-se uma
economia na obra de até 30%, obtendo ainda
uma obra mais organizada, limpa e com prazo
certo para a conclusão. Nosso alvo é ser
referência entre as empresas juniores de
Engenharia Civil do Brasil.



NOSSOS
SERVIÇOS 



REGULARIZAÇÃO DE
IMÓVEIS

O serviço de regularização de imóvel tem a
finalidade de tornar o imóvel legal com
objetivo de sanar todas as pendências com
diversas naturezas. A Empro Jr. presta
assessoria a pessoas físicas e jurídicas que
queiram realizar a regularização de seu
imóvel, criando projetos de maneira simples
e ágil.



PROJETO DE 
USOCAPIÃO

O usucapião envolve o processo de
aquisição do direito de propriedade sobre
um bem, em função de o haver utilizado  por
determinado tempo. A EmproJr fornece
alguns documentos exigidos para dar
entrada no processo de Usucapião, como:
Planta de Situação, Planta de Localização,
Plantas Baixas, Memorial Descritivo, além da
emissão da Responsabilidade Técnica. 



LEVANTAMENTO
ARQUITETÔNICO

O levantamento arquitetônico é o primeiro
passo para um novo projeto. É a medição da
edificação existente ou do terreno onde
haverá uma nova construção. 
Na EmproJr, o serviço é realizado por
profissionais em formação, e certificado por
professores que orientam e atestam o
serviço, trazendo confiabilidade, agilidade e
preço competitivo.



PROJETO
HIDROSANITÁRIO

desenhos e especificações técnicas que
definem a instalação do sistema de
recebimento;
memorial descritivo;
alimentação e reservação;
distribuição de água fria e quente nas
edificações.

A EmproJr desenvolve projetos hidrossinatários
residenciais completos com:  



PROJETO 
ELÉTRICO

Nos projetos elétricos da EmproJr

planejamos cada detalhe de utilização da
energia elétrica em edificações residenciais,
incluindo: circuitos, seção dos condutores,
dimensionamento de carga, trajetos, saídas
para iluminação e tomadas, dentre outros.
Todos são dimensionados de acordo com a
NBR 5410 para que nosso cliente tenha o
funcionamento pleno das instalações
elétricas com segurança e confiabilidade.



ORÇAMENTO

Com os projetos da EmproJr você planeja
sua obra, garante o menor custo. Realizamos
estimativa de custos, cotação, orçamento de
gastos de execução. Nossos serviços
englobam os custos desde a concepção da
edificação até o momento em que a
construção é totalmente finalizada, assim
como orçamentos para serviços de
engenharia específicos.
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