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HABILIDADES &
COMPETÊNCIAS

Experiê ncia na elaboraçã o, desenvolvimento e orientaçã o de projetos de engenharia
mecâ nica, sendo responsá vel pela realizaçã o de especificaçõ es té cnicas, desenhos,
mé todos, recursos e outros requisitos.
Vivê ncia na á rea de fabricaçã o, atuando na definiçã o dos processos e
equipamentos, bem como na elaboraçã o de açõ es, reunindo itens, materiais e
cá l culos necessá rios para obtençã o do produto final.
Atuaçã o em procedimento de construçã o, montagem, funcionamento,
manutençã o e reparo de instalaçõ es e equipamentos mecâ nicos.
Desenvolvimento de projetos focados na reduçã o de custos de produçã o, aumento da
produtividade e diminuiçã o do ı́ndice de manutençõ es
Elaboraçã o de catá logos té cnicos, moldes para ferramentas e dispositivos de
alimentaçã o de má quinas, alé m de realizar testes de resistê ncia em má quinas e
equipamentos.
Boa habilidade em comunicaçã o adquirida ao longo do tempo em que lecionei
disciplinas nas á reas de mecâ nica em escolas té cnicas.
Disponibilidade para viagens.

Possuo formaçã o té cnica na á rea de eletromecâ nica e superior em engenharia
mecâ nica industrial, atualmente faço MBA em Gerenciamento de Projetos. Busco
uma nova oportunidade de trabalho na á rea de engenharia e manutençã o. Sou
engenheiro mecâ nico industrial com uma carreira em desenvolvimento de
dispositivos mecâ nicos que auxiliam no controle de manutençã o e gestã o de
projetos, estive à frente de diversos projetos de manutençã o, tenho boa
experiê ncia em manutençã o preditiva, TPM, CPM e algumas ferramentas de
gestã o como ciclo PDCA, fluxogramas, aná lise SWOT e instrumento que aplicam o
conceito de Just time em cronogramas e planos de manutençã o.
Sou proativo, autodidata e observador, tenho foco e um bom relacionamento
com outros colaboradores dentro do cená rio empresarial.
CONHECIMENTOS AVANÇADOS:









Auto CAD (2D e 3D);
Ferramentas SAP;
Autodesk NavisWorks;
Inventor (Modelagem 3D, analise de elementos finitos, aná l ise estrutural);
SolidWork (Modelagem 3D, aná l ise de elementos finitos);
MS – Project;
Excel (avançado, VBA);
Conhecimentos em Programaçã o (Linguagens: VB, Scilab, Delphi 2010, Microsoft
SQL Serve).

EXPERIÊNCIA

PLANEJAMENTO
MCM Montagens Industriais. (Empresa no segmento de Engenharia)
Perı́odo: 09/2013 – 2017







Nesse perı́odo estive a frente da criaçã o e desenvolvimento de sistemas para o
planejamento de manutençõ es, sistema esse, responsá vel pelo controle e
programaçã o para as manutençõ es dos equipamentos e ativos fixos mecâ nicos
da empresa;
Desenvolvimento e criaçã o de um software para içamento de cargas.
Aplicaçã o de treinamentos e preparaçã o de profissionais na á rea de mecâ nica,
conscientizando na importâ ncia da manutençã o;
Desenvolvimento de dispositivos, e melhorias de equipamentos mecâ nicos,
ajudando no controle da manutençã o.
Implantaçã o de instrumentos e sensores em equipamentos para monitorar
desempenhos e mensurar possı́veis quebras.

PROFESSOR DE ESCOLA TÉCNICA
SENAI – Cabo de santo Agostinho.
Perı́odo: de outubro /2016 até dezembro/2016.
Lecionei as disciplinas de (CAD, Gestã o de projetos e Gestã o da manutençã o**).
OBS.: ** Responsá vel pela implantaçã o de vá rios projetos de manutençã o: elaboraçã o de
planos de manutençã o, TPM, sistemas de melhoria e superaçã o de problemas com
manutençã o corretiva.
CEPEP Escola Técnica – Sede Cabo de santo Agostinho.
Perı́odo: de novembro /2013 a março/2014 - de julho /2014 a agosto/2014.
Lecionei disciplinas voltadas ao curso té cnico de mecâ nica (Desenho Té cnico, Desenho
auxiliado por computador, manutençã o mecâ nica)

EDUCAÇÃO

MBA, GERENCIAMENTO DE PROJETOS, 2016 - 2017
Faculdade de ciê ncias humanas ESUDA, Pernambuco.
SUPERIOR, ENGENHARIA MECÂNICA INDUSTRIAL, 2011 – 2016.
Escola Polité cnica de Pernambuco – UPE.
TÉCNICO, ELETROMECÂNICA, 2009 – 2011.
Escola té cnica SENAI – Cabo.
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CERTIFICADOS

QUALIFICAÇÃO, SUPERVISOR DE RIGGING, DE 11 A 15 DE JANEIRO 2016.
SERTECH Treinamentos (Certificaçã o Vá lida por 02 anos).
CURSO DE MECÂNICO MONTADOR, DE 01/12/2008 A 04/02/2009.
SENAI – Santo Amaro, Pernambuco – Prominp.
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