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OBJETIVO
• Oportunidade para recolocação na área de gerenciamento de projetos.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
• UNESA – Universidade Estácio de Sá - Engenharia de Petróleo e Gás (Mar/13)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Subsea7 (multinacional inglesa, líder em engenharia, construção e serviços de fundo para o mar na indústria
de energia offshore).
Rádio Operador (desde Set/14), na área de instalação de dutos flexíveis submarinos, reportando ao
Offshore Manager Guilherme Trovão.
• Responsável pela Operação de rádio marítimo e aeronáutico, em inglês, nas operações de aproximação
de embarcações e helicópteros, sem incidente registrado;
• Contato direto com as operações de engenharia submarina e lançamento de dutos, adquirindo
conhecimentos em projetos complexos e presenciando operações;
• Apoio a serviços administrativos na unidade offshore.
Enfcare Offshore Ltda. (empresa nacional da indústria de energia, On Shore e Offshore).
Rádio Operador (de Abr/14 a Ago/14), na área de instalação de dutos flexíveis submarinos, reportando ao
Offshore Manager de cada embarcação.
• Operação de rádio marítimo e aeronáutico, em inglês, nas operações de aproximação de embarcações e
helicópteros, em 3 embarcações da Subsea7, nenhum incidente registrado;
• Convívio no sistema de embarque (14 d), em contato com profissionais de 9 nacionalidades diferentes.
Petrobras S/A (empresa nacional, do setor de energia - óleo e gás - presente em 19 países)
Estágio de engenharia (de Jul/12 a Fev/13), no setor de engenharia da Termoelétrica Governador Leonel
Brizola, reportando diretamente ao engenheiro responsável (Sr. André Schmidt).
• Controle e manutenção de instrumentos de processos, em áreas de alta periculosidade seguindo os
procedimentos de segurança;
• Pelo bom desempenho, fui destacado para coordenar, implantar e gerenciar o projeto de inspeção
periódica dos dutos de gás;
• Participação na compra e especificação técnica de equipamentos, além de atualização da documentação
técnica para fiscalização, com nenhuma não conformidade encontrada.
Restaurante Jardineto (microempresa no ramo de alimentos e bebidas)
Sócio Gerente (de Out/95 a Fev/13), responsável por atividades gerenciais em todos os níveis: financeiro,
pessoal, compras, atendimento ao cliente e estratégias comerciais.
• Fomentei o trabalho em equipe, produtividade e o empenho dos colaboradores visando atingir a
satisfação do cliente, com visão global da empresa, espírito de liderança, motivador, utilizando minha
expertise nas relações interpessoais;
• Gerenciamento de projetos/equipes e objetivos alcançados: Associação de restaurantes/parceria cartões
de crédito (compras conjuntas e diminuição custos); eventos gastronômicos (marketing/aumento
exposição na mídia); infraestrutura (sistemas informatizados); capacitação mão de obra (gratuito pelo
Senac).
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IDIOMAS
Inglês fluente, formado no Curso de Inglês Wizard - Dez/09
• Curso de imersão – English for foreigners, ELS, St. Petersburgh, Florida, USA, 40 dias em Abr/89
• Curso de inglês técnico para petróleo e gás, Universidade Estácio de Sá – Jan/10
Formação e Certificados
• Certificação PMP (Project Management Professional), pelo PMI (Jun/16)
• Curso MS-Project 2010 Básico, na Focus Informática (12 horas, Fev-Mar/15)
• Curso preparatório Certificação PMP, na Projectlab de (40 horas, Fev/14)
• Curso PMBOK Avançado, na Projectlab (32 horas, Jan-Fev/14)
INFORMÁTICA
• Usuário de pacote Office (Word, Excel, Power Point) – Nível intermediário
• MS-Project 2010
OUTRAS ATIVIDADES
• Cofundador e gerenciador do projeto de montagem do comitê executivo do capítulo estudantil da Society
of Petroleum Engineers (SPE) dentro da Universidade Estácio de Sá. Objetivos alcançados:
Implementamos todo a estruturação de funcionamento do comitê; realizamos a primeira semana de
Petróleo e Gás dentro da universidade trazendo palestrantes da indústria; participamos da Petro Bowl
que uma competição internacional para universidades de engenharia de Petróleo e Gás; aproximamos a
indústria da universidade e deixamos um legado para as outras turmas.
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