FAGNER DE MELO SILVA
Brasileiro, casado, 34 anos.
81 9 9928-0022 | 81 3126-1549
E-mail: fagnermelo22@yahoo.com.br
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fagner-melo-pmp-b957bb38/
Recife/PE

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Engenharia Mecânica | 2013.01
Universidade de Pernambuco - UPE
MBA Gerenciamento de Projetos | 2017.01
Universidade Cândido Mendes – UCAM/RJ

CERTIFICAÇÕES
CERTIFICAÇÃO PMP (Project Management Professional), conferido pelo PMI (Project Management Institute)

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES
• Profissional com 12 anos de atuação em gestão de projetos e planejamento industrial, atuando em empresas
nacionais e multinacionais, nos segmentos de automação industrial, sistemas de geração e cogeração de energia
e indústria de bens de consumo: Invensys/Schneider, Areva Koblitz e Tramontina Delta, respectivamente. Nessas
empresas desenvolveu importantes atividades, das quais destacam-se:
o Na Invensys/Schneider atuou como Gerente de Projetos no Contrato Geral de Automação, sendo
responsável pelo gerenciamento do escopo do sistema de automação das principais unidades da Refinaria
Abreu e Lima/Petrobrás.
o Na Areva Koblitz elaborou treinamento e capacitou diversos profissionais nas boas práticas de gestão de
projetos com MS-Project;
o Na Tramontina desenvolveu cronoanálise para melhoria de produtividade, planilhas de controle de
produção, além de implantação de PCM (Planejamento e Controle da Manutenção).
• Vivência na liderança de equipes, definindo responsabilidades e metas individuais.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Empresa: ARC Controle de Investimentos – Out/2017 – atual
Posição: Engenheiro
Localização: Recife/PE – Brasil
Principais Atribuições: Coordenação e Planejamento do Projeto de transferência de linha de produto da
Mondelez Internacional de SP para PE compreendendo desmontagem de equipamentos e sistemas,
adequações, montagem e comissionamento.
Empresa: Schneider Electric S.A – 4 anos
Posição após promoção: Gerente de Planejamento / 1 ano
Localização: Recife/PE - Brasil
Principais Atribuições: Responsável por análise do contrato do projeto, mapeando o escopo do projeto e
suas entregas ao cliente. Elaboração de cronograma físico-financeiro medindo o desempenho do projeto
e definindo previsões de custos e receitas. Atuação em análise de contratos de terceiros monitorando suas
entregas e definindo requisitos de medição contratual, aprovando e liberando pagamentos. Liderança de
equipe de administração de contratos e planejamento técnico

Empresa: Schneider Electric S.A
Posição após promoção: Gerente de Projetos / 2 anos
Localização: Recife/PE - Brasil
Principais Atribuições: Responsável pela gestão do projeto, envolvendo o planejamento, elaboração do
escopo, definição de cronogramas e recursos, implementando atividades e administrando equipes para o
alcance dos objetivos estabelecidos. Análise de folha de dados de equipamentos, comentários de demais
documentos de engenharia com interação com equipe técnica. Comando de reuniões com interfaces do
projeto e cliente, atuando no controle de demandas do projeto tais como; mudança de escopo, novos
negócios, riscos e planos de contingência voltados para o sucesso do negócio.
Empresa: Schneider Electric S.A
Posição: Técnico de Planejamento / 1 ano
Localização: Recife/PE - Brasil
Principais Atribuições: Criação e controle de cronograma integrado de testes em equipamentos.
Planejamento de fabricação de painéis de automação. Comando de reuniões de planejamento do projeto,
analisando caminhos críticos, riscos, entregas, prazos, etc.
Empresa: Areva Renewables – 3 anos
Posição: Técnico de Planejamento
Localização: Recife/PE - Brasil
Principais Atribuições: Responsável pelo controle de execução de projetos de sistemas para usinas
termelétricas e pequenas centrais hidrelétricas. Diligenciamento de compra de equipamentos como
caldeiras, turbina, compressores, bombas, estações de tratamento de água, dentre outros equipamentos e
sistemas. Medição em campo de montagem de equipamentos em subestações, equipamentos em usinas
e linhas de utilidades. Elaboração de curvas de avanço físico-financeiro e demais relatórios de
acompanhamento de projeto.
Empresa: Tramontina Delta – 5 anos
Posição: Analista de PCP / 2003 - 2008
Localização: Recife/PE - Brasil
Principais Atribuições: Atuação como analista de planejamento industrial sendo responsável pela
programação mensal da linha de produção conforme demandas do comercial, bem como, coletas de
dados da produção, monitoramento de eficiências e demais indicadores de produção. Análise de centro
de custos e otimização nos processos de manufatura através de cronoanálise. Programação e controle de
manutenções preventivas para os equipamentos da planta incluindo injetoras, compressores, torres de
resfriamento, ponte rolante, sistema de ventilação, dentre outros.

IDIOMAS
Inglês Avançado, intercâmbio de Inglês, 2 meses, Vancouver - Canadá
Espanhol Básico

CURSOS
Gerenciamento de Projetos, Project Management Institute – PMI, 2009
Segurança em Instalações Elétricas | NR10, FUSION Treinamentos, 2014;
Boas Práticas de Fabricação (BPF), SENAI-PE, 2007
Administração do Tempo, SENAC-PE, 2005

