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(49) 8833-1979 
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Cleberson Milhoretto 

Objetivo 

Atuar na área de projetos elétricos e eletrônicos e suas áreas afins. Desenvolver 

projetos na área de microcontroladores, CLP, estudos na área de eficiência energética, 

aprimorar técnicas e procedimentos de manutenção industrial.  

Experiência 

De 06 set 2010 (Atual)  BRF, Concórdia, SC 

Engenheiro Eletricista Pleno 

 Análise de falhas e melhorias em equipamentos.  

 Engenharia de Confiabilidade 

 Elaboração de planos e roteiros de manutenção.  

 Controle inicial de equipamentos. 

 Desenvolvimento de projetos de melhorias de processos e equipamentos.  

 Participação grupos de implementação da NR10, Bloqueios de Energias, NR-12 e 
Instalações. 

 Líder do grupo de trabalho (GT) NR10 e Bloqueio de Energia.  

 Automação via software de todas as rotinas de PCM(Planejamento Controle da 
Manutenção) 

 Especificações e dimensionamento de componentes e létricos. 

 Upgrade de automação de equipamentos.  

 Auxiliar na gestão do setor. 

 Gestão NR10 Unidade Concórdia. 

 Automação. 

 Projetos elétricos em geral.  

 Manutenção de grande complexidade. 

 Gestão do Prontuário das Instalações Elétricas.  

 Gestão da manutenção e revisões do SEP (Sistemas Elétricos de Potência).  

Contato: (49)3301-3500  

 

De 01 fev 2012 (Atual) Roani Comércio Maquinas, Concórdia, SC 

Engenheiro Eletricista 

 Desenvolvimento de automação para sistema de combate incêndio .  

 Desenvolvimento de controlador microcontrolado para automação de sistema de 
combate incêndio. 

 Desenvolvimento de controlador microcontrolado para poços artesianos.  

 Desenvolvimento de controlador microcontrolado para partida de motores à 
combustão. 

 Projetos de instalação de geradores emergencial. 

 Projetos de instalação de geradores em sincronismo momentâneo.  

 Desenvolvimento de painéis para geradores para uso emergencial e rampa.  

 Manutenção de geradores de BT. 

 Projetos preventivo de incêndio. 

Contato: (49)3425 5999  
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De 16 mar. 2015(Atual) UNC, Concórdia, SC 

Professor  

 Professor nas áreas de instalações elétricas. 

Contato: (49)3441 1000  

 

De 01 fev. 2014(Atual) SENAI-SC, Concórdia, SC 

Professor  

 Professor nas áreas de instalações elétricas, automação e manutenção industrial.  

Contato: (49)3441 4400 

 

De 01 fev. 2012(Atual) FABET, Concórdia, SC 

Professor  

 Professor nas áreas de robótica, instalações elétricas, automação e programação.  

Contato: (49)3442 9656  

 

 

Desde 01 abril 2005 a 06 set. 2010          Solar Materiais Elétricos Ltda, Concórdia, SC 

Técnico em Eletrônica. 
 Manutenção e instalação de equipamentos de telefonia, interfonia e 

sonorização. 

 Planejamento e gestão de mão-de-obra e tarefas. 

 Elaboração de projetos elétricos prediais.  

 Supervisão técnica. 

Contato: (49) 3442 1547  

Educação 

2015 a 2017(Em andamento) UNC Concórdia,SC 

 Pós-Graduação em Engenharia de Segurança. 

Carga Horária: 630 horas. 

Contato: (49) 3551 2014 

 

2007 a 2012  UNOESC - Joaçaba Joaçaba,SC 

 Engenharia Elétrica. 

Carga Horária: 3960 horas. 

Contato: (49) 3551 2014 

 

2005 a 2006 SENAI/SC Concórdia, SC 

 Técnico Industrial com Habilitação em Eletrônica.  

Carga Horária: 2000 horas. 

Contato: (49) 3441 4400 

Interesses 

 Projetos elétricos e eletrônicos 

 Microcontroladores 

 Eficiência energética 

 Manutenção industrial 

 Automação 

 Robótica 

 Computação 

 Manutenção Industrial centrada em Confiabilidade 

 Gestão 

 Geradores 


