THIAGO ODILON VASCONCELOS
DA SILVA

Rua Jorge Couceiro da Costa Eiras, Nº 595
51021-300 – Recife-PE
(81) 98211-3586 / (81) 98246-3193
thovs_eng@hotmail.com
32 anos – Brasileiro – Casado
Disponibilidade para viagens e mudança

OBJETIVO: Engenheiro de Projetos
RESUMO DE QUALIFICAÇÕES
Experiência na Elaboração, Monitoramento, Fiscalização e Acompanhamento de Projetos de Engenharia,
desenvolvendo especificações e levantamento de recursos necessários para execução de projetos conforme
necessidades existentes. Acompanhamento usando metodologia PMBOK realizando acompanhamento financeiro
e cronológico conduzindo atividades de resolução de problemas validando serviços de terceiros e/ou prestadores
de serviços. Realização de Follow-up elaborando indicadores gerais e gerenciais.
Atuação em Indústria Farmacêutica na área de Qualidade com acompanhamento de instalações e execuções de
comissionamento e testes em Equipamentos, Utilidades e Sistemas Computadorizados visando atendimento de
normas e Boas Práticas de Fabricação. Acompanhamento das manutenções observando o atendimento das
normas e não alteração das capacidades específicas de equipamentos e sistemas.
Experiência em fiscalização de Projeto Industrial de Sistema de HVAC em indústria de hemoderivados realizando
o acompanhamento físico-financeiro das atividades.
Inspeção de Equipamentos de acordo com as Normas NR 11 e NR 12 observando o atendimento aos requisitos
propostos com Elaboração de ART e Relatórios Técnicos indicando Soluções e/ou Melhorias.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
02/2017












Execução e acompanhamento de Projeto de Engenharia voltado ao atendimento da Norma NR-12 relacionada
à segurança de equipamentos no Site da Unilever – Kibon com Capex de $706 mil Euros. Execução de
projetos diversos de acordo com as necessidades existentes.
Execução de projeto atendendo as especificações da NR-12 (mecânica, elétrica e segurança) buscando
recursos necessários para atender a todas as partes interessadas.
Realização de inspeções nos equipamentos atentando as necessidades e atendimento à norma elaborando
projetos de proteções. Levantamento de Fornecedores, suas qualificações e contratação para atendimento da
execução do projeto. Realização de reuniões com todos os envolvidos para aprovação dos projetos em
questão e aprovação da fabricação de peças.
Acompanhamento do projeto detalhado, inspeções in-loco das fabricações gerindo e acompanhando as
montagens em campo conforme cronograma elaborado, visando o atendimento total de todas as normas de
segurança fabril. Follow-up da execução observando atendimento e especificações.
Assistência na liderança de projetos de Troca de Telhados, Construção do Inbound e Painéis Isotérmicos de
Câmaras Frigoríficas, gerenciando o time de terceiros alocado em cada projeto. Acompanhamento das
execuções conforme projetos e padrões nacionais e internacionais.
Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro, Fluxogramas e indicadores de execução gerando relatórios
gerais e gerenciais.

09/2013 a 12/2016



ATA – Organização de Serviços Profissionais – Unilever Kibon.
Empresa de pequeno porte de terceirização.
Engenheiro de Projetos

Concremat – Soluções Integradas de Engenharia.
Empresa de Grande do segmento de engenharia.
Engenheiro Mecânico – Fiscalização
Engenheiro Mecânico – Comissionamento

Fiscalização das atividades de Instalação do Sistema de HVAC industrial farmacêutico em torno de 4.200 TR´s
orçado em R$80 MI e do Sistema de Prevenção Combate à Incêndio – SPCI orçado em R$2 MI, em todas as
fases do Projeto (Iniciação – Planejamento/Controle – Execução – Finalização). Análise de Projetos,





acompanhamento das instalações, controle da evolução do projeto conforme cronograma proposto através de
ferramentas como MS-Project e Excel. Fiscalização do Comissionamento de equipamentos, tubulações e
acessórios do sistema. Análise técnica de documentações gerais (SAT, FAT, Manuais, Memoriais Descritivos,
Lista de Materiais, Folha de Dados), Plano de Testes (sem carga e com carga) e Protocolo de Testes dos
fornecedores observando o atendimento as normas vigentes e requisitos do usuário.
Análise dos Projetos e documentações do FAT das Caldeiras à Vapor e Sistema de Ar Comprimido.
Gestão da Qualidade do Departamento de Fiscalização acompanhando RNC´s e realização da interface entre
Construtor e Cliente para fechamento dos documentos e resolução das pendências.
Contribuição com a Fiscalização da execução e/ou construção de Salas Limpas e suas classificações conforme
normas correspondentes como RDC 17/2010 e NBR 14644 – Parte 01 a 07;

06/2011 a 04/2013

Isoeste Indústria e Comércio de Isolantes Térmicos Ltda.
Empresa Grande do segmento de engenharia.
Supervisor de Engenharia II
Supervisor de Engenharia I

 Gestão de Projetos atuando no desenvolvimento e Elaboração de Projetos, Levantamento de Materiais,
Liberação de Materiais para a Produção e acerto com equipe de logística para atendimento do Cronograma
proposto de Execução e entrega de Obra, atuando na gestão de subcontratadas durante os projetos.
 Projetos executados:
CD SADIA – Projeto montagem de 30.000 m2 de Isopainéis Câmara Fria – Salvador/BA
Kraft Foods – Projeto de montagem de 20.000 m2 de Painéis Fachada WallPur – Vitória de Santo Antão/PE
Kraft Foods – Projeto de montagem de 5.000 m2 de Isotelha – Vitória de Santo Antão/PE
Shopping Teresina – Projeto de montagem de 30.000 m2 de Painéis Fachada WallPur – Teresina/PI
Sanvel Nissan – Projeto de montagem 3.000 m2 de Painéis Fachada WallPur – Aracaju/SE
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Gestão de Projetos – em andamento – Conclusão 10/2018
IPOG – Instituto de Pós-Graduação
Engenharia Mecânica – concluída em 12/2008
Anhanguera Educacional
IDIOMA
Inglês – Intermediário
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
 Profissional da Qualidade – PETRA CURSOS
 Curso de Medição, Fiscalização e Controle de Obras de Engenharia – INBEC
INFORMÁTICA
Conhecimentos em ERP Datasul, AutoCad, Ms-Project, Lotus Notes Pacote Office e Internet.
CONSULTORIAS
 Inspeções de NR-11 e NR-12: AMS – Automation Manutactoring & Service na Fábrica da JEEP – Goiana-PE.
 Inspeções de NR-11 e NR-12: CPM – The DÜRR Group na Fábrica da JEEP – Goiana-PE.
 Inspeções de NR-11 e NR-12: HPA - Faip na Fábrica da JEEP – Goiana-PE.
 Inspeções de NR-11 e NR-12: Ciemmada Automação do Brasil na Fábrica da JEEP – Goiana-PE.
 Inspeções de NR-11 e NR-12: A.M S.P.A na Fábrica da JEEP – Goiana-PE.
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS
 Habitat para a Humanidade Brasil: Projeto Produzindo Moradia Adequada – Apoio à Equipe de Programas
Janeiro/2017

