IREMAR CAMPOS DE BARROS

Brasileiro, 36 anos, Casado.
Rua Jornalista Edson Régis, nº 1291.
Jardim Atlântico – Olinda/PE, CEP: 53050-430.
Fone: (81) 3432-2965 / 99152-7271
E-mail: iremar_campos@yahoo.com.br
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/iremar-campos-062ba1104/
CNH: B
PERFIL PROFISSIONAL
Dedicado, organizado, participativo e com iniciativa, busco sempre crescimento profissional e pessoal.
Pontos fortes: Relacionamento, Analítico, Responsabilidade, Foco e Disciplina.
RESUMO
• Experiência de 13 anos em Telecomunicações;
• Experiência de 9 anos em Gestão/Coordenação de Projetos em empresas de Telecomunicações;
• Experiência de 4 anos como Técnico de instalação e manutenção de Circuitos Dedicados de Comunicação de Dados e
configuração básica de roteadores;
• Participação em projetos de Rede de Acesso Metálica e Óptica, compreendendo infraestruturas para base de equipamentos e canalização de tubulações, utilizando métodos destrutivos, e o não destrutivo (MND), para redes de Telefonia;
• Participação em projetos de implantação de equipamentos de Telecomunicações, como: Modem´s Analógicos e Digitais,
DSLAM´s, equipamentos para Rede Wireless 2G, 3G e LTE;
• Gerenciamento da comunicação através da interface com o cliente e empresas envolvidas, conduzindo reuniões, elaborando e emitindo relatórios de status de projetos.
• Gerenciamento do escopo do projeto de acordo com o estabelecido em contrato, identificando mudanças para o processo de solicitação de alteração de escopo junto ao cliente.
• Gerenciamento do tempo com participação no planejamento de projetos através da elaboração, monitoração e controle
de cronogramas (Rollout).
• Gerenciamento de aquisições através da monitoração da compra, recebimento e entrega de materiais.
• Gerenciamento dos custos de projetos através da utilização de indicadores de desempenho, análise de KPI´s e controle
do Revenue.
• Coordenação e supervisão de equipes de projetos, colaborando no desenvolvimento e avaliação da equipe, com o objetivo de garantir a implantação eficaz dos projetos com qualidade e dentro do prazo.
• Conhecimento nas ferramentas MS Project e Excel Avançado na gestão de projetos.

FORMAÇÃO
• Pós-Graduação
PÓS EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, FG (Janeiro/2018) – Concluído.
MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, ESUDA (Março/2018) – Em conclusão.
MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL, ESTÁCIO (Dezembro/2018) – Em andamento.
• Graduação
ENGENHARIA ELETRÔNICA, UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE (Março/2015) - Concluído.
• Curso técnico – Médio (2º grau)
TÉCNICO EM ELETRÔNICA, CEFET-PE (outubro/2004) - Concluído.

CURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informática (Montagem de Micro, Windows, Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Internet e e-mail);
Comunicação de dados – Global Cursos (Curso de 180 horas);
Comunicação de dados – Telemar / SIT Tecnologia (Curso de 340 horas);
NR-10 Básico – SENAI PE (Curso de 40 horas);
NR-10 SEP – Treinandos (Curso de 40 horas);
NR-23 – JN Resgate (Curso de 8 horas);
NR-35 – TIVIT (Curso de 8 horas);
Inglês – PROLINFO (Curso de 144 horas);
Inglês – FG (Curso de 80 horas);
EXCEL avançado – SENAC (Curso de 36 horas).

HISTÓRICO PROFISSIONAL
•

TIVIT – desde Março/2016
(Empresa de grande porte – multinacional no segmento TI)
- COORDENADOR DE AUTOMAÇÃO

Responsável pela Coordenação e Gestão das atividades de Implantação e Manutenção de Religadores monofásicos
e trifásicos, Sistemas de Automação e Controle e nos Sistemas de Telecomunicações, a serviço da CELPE.
•

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD - de Dezembro/2010 a Maio/2015
(Empresa de grande porte – multinacional no segmento telecomunicações)
- COORDENADOR DE OSP
Responsável pela Coordenação e Gestão das atividades de implantação de projetos de Rede de Acesso (metálica e
óptica) nos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba, para a operadora OI.
- PROJECT CONTROLLER
Responsável pela Gestão, Planejamento, Monitoramento e Controle das implantações de Rede Wireless (2G, 3G e
LTE), DSLAM e rede de Acesso (metálica e óptica) da operadora OI (em toda região Norte e Nordeste) e posteriormente
a implantação de Rede Wireless (2G, 3G e LTE) da operadora VIVO (compreendendo os estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba).

•

TELENGE TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - de Setembro/2009 a Março/2010
(Empresa de médio porte no segmento telecomunicações)
- COORDENADOR
Responsável pela Coordenação e Gestão das atividades de implantação de projetos de Rede de Acesso (metálica e
óptica) nos estados de Pernambuco e Paraíba, a serviço da GVT.

•

ERICSSON GESTÃO E SERVIÇOS - de Novembro/2008 a Junho/2009
(Empresa de grande porte - multinacional (BRASIL) - no segmento telecomunicações)
- SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Responsável pela Supervisão e Gestão das atividades de implantação de projetos de Rede de Acesso (metálica e óptica) no estado de Pernambuco, a serviço da OI.

•

LOGICTEL S/A - de Dezembro/2007 a Novembro/2008
(Empresa de médio porte no segmento telecomunicações)
- ANALISTA DE REDE
Responsável pela Liderança e Gestão das atividades de implantação de projetos na área de Rede de Acesso da geografia Pernambuco (compreendendo os estados de AL, PE, PB e RN), a serviço da OI.

•

ARM ENGENHARIA - de Janeiro/2007 a Setembro/2007
(Empresa de médio porte no segmento telecomunicações)
- TÉCNICO SÊNIOR EM TELECOMUNICAÇÕES
Instalação e Manutenção de Circuitos de Comunicação de Dados - Transmissão de Dados e configuração básica de
roteadores, a serviço da OI.

•

SIT TECNOLOGIA - de Dezembro/2004 a Janeiro/2007
(Empresa de médio porte no segmento telecomunicações)
- TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES

Instalação e Manutenção de Circuitos de Comunicação de Dados - Transmissão de Dados; a serviço da OI.
•

SERVPRINT - de Abril/2004 a Julho/2004
(Empresa de pequeno porte no segmento serviços (outros))
- AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA
Instalação e Manutenção em impressoras industriais e em computadores.

•

NACIONAL PRINT - de Janeiro/2004 a Março/2004
(Empresa de médio porte no segmento máquinas e equipamentos)
- AUXILAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA
Instalação e Manutenção em impressoras multifuncionais do tipo SHARP e RICOH.

•

UPE - de Março/2003 a Setembro/2003
(Empresa de médio porte no segmento ensino e pesquisa)
- PROFESSOR DE INFORMÁTICA
Projeto da UPE para promover o conhecimento de informática para crianças e adolescentes da 4ª série ao 1º ano,
ajudando no aprendizado através do ensino do WINDOWS, pacote OFFICE e Internet.

IDIOMAS
• Inglês – intermediário.

