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Objetivo
Técnico em Elétrica / Automação.

Perfil profissional
Profissional com experiência de 20 anos na área de manutenção eletroeletrônica,
eletropneumática e eletrohidráulica. Experiência em manutenção corretiva e
preventiva em equipamentos como prensas excêntricas e hidráulicas,
compressores, fornos elétricos de grande porte, sistema de pintura a pó, motores
e equipamentos industriais correlativos à área eletroeletrônica, sistemas de
processos contínuos e bateladas, instrumentos de medição de variáveis de
processo.
Conhecimentos na programação de CLP S7, TIA Portal, WinCC (SCADA e IHM),
RSLogix e Controllogix.
Vasto conhecimento em inversores de frequência, soft start, painéis elétricos.
Habilidade em analisar diagramas elétricos.
Habilidade na criação de estratégias e projetos para diminuição de ordens de
manutenção corretivas de equipamentos, visando um aumento de produção sem
interrupções usando sistema SAP módulo PM, para o controle das manutenções.
Incentivo ao trabalho em grupo, sempre visando metas claras e objetivas.
Facilidade no aprendizado de novas técnicas de trabalho e atualização com as
novas tecnologias disponíveis.
Utilização do sistema SAP módulo PM para gestão do controle das manutenções.
Personalidade dinâmica, capacidade de decisão, iniciativa, persistência, facilidade
de comunicação e expressão.
Bom relacionamento em todos os níveis hierárquicos.

Formação


Cursos Técnicos – Médio (2o grau)



Pós-Técnico em Instrumentação Integrada em Sistemas Digitais de Controle
Escola SENAI "Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini” (dezembro/2018)
 Técnico em Automação Industrial (Instrumentação Industrial), Escola SENAI
"Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini” (dezembro/2016)
 Técnico em Eletrotécnica, Escola SENAI "Comendador Santoro Mirone”
(dezembro/2011)


Cursos Complementares

 SIMATIC NET - Service e Integração das Redes Industriais para a família S7,
SITRAIN BRASIL (Siemens) (novembro/2017)

 Redes Industriail PROFIBUS/PROFINET/AS-i, Escola SENAI (Março/2017)
 CLP SIEMENS STEP 7 Avançado, Escola SENAI (janeiro/2017)
 SIMATIC TIA PORTAL (CLP) Siemens, SITRAIN BRASIL (Siemens)
(outubro/2015)
 NR-10 Módulo SEP, Atenge (agosto/2017)
 NR-10 Segurança em Eletricidade, Atenge (agosto/2017)
 Instrumentista Industrial, Escola SENAI (dezembro/2014)
 Controlador Lógico Programável, Escola SENAI (outubro/2014)
 Análise de Causa raíz, Sologic (outubro/2012)
 Instalações Elétricas em Atmosferas Explosivas, ABIQUIM (agosto/2012)
 CLP Controllogix Allen-Bradley, Escola SENAI (abril/2012)
 CLP, Escola SENAI (dezembro/2008)
 Características e Especificações de Transformadores de Distribuição e Força,
WEG transformadores (agosto/2005)
 Manutenção, Aspectos Construtivos e Critérios de Avaliação das Máquinas
Elétrica, Thema Ind. Com. Ltda. (maio/2005)
 Manutenção de Motores Elétricos CA, CC e Geradores, WEG Motores
(dezembro/2004)
 Especificação e Manutenção de Rolamentos, NSK Brasil Ltda. (setembro/2004)
 Kaizen – Mudança Cultural-Fase 2, Mabe Campinas Eletrodomésticos S/A
(junho/2003)
 Controle e Bloqueio de Fontes de Energia “LOTO”, Mabe Campinas
Eletrodomésticos S/A (agosto/2002)
 Eletricista de Manutenção Industrial, Escola SENAI (dezembro/1999)
 TPM - Manutenção Preventiva Total, Escola SENAI (julho/1999)

Idiomas
Espanhol: leitura básica, escrita básica, conversação básica.
Inglês: leitura básica, escrita básica, conversação básica.

Histórico profissional


The Dow Chemical Company - desde janeiro/2018

(Empresa de grande porte - multinacional (USA) - química)

Técnico em Elétrica e Automação Sênior
Responsável pela parte elétrica da planta , sendo também o responsável nas
auditorias internas e externas relacionadas a área elétrica, participando do
projeto de 3 milhões de reais no retrofit da subestação e ccm’s modernizando
todos o sistema deixando-o mais moderno e mais confiável, projeto de
migração da plataforma Siemens S7 Manager para a nova plataforma TIA
Portal da Siemens essa migração teve como foco melhorias uma melhor
interface no sistema IHM e rede Profibus, nesse mesmo projeto tive a
oportunidade de realizar várias outras melhorias na áera de automação e
segurança da máquina para melhorar e aumentar o ganho de produção e
eliminar possíveis acidentes identificados numa auditoria que realizei.
Coordenação durante a realização de trabalhos por empresas terceirizadas,
realizando otimizações e alterações nos processos ou parâmetros processuais
para o aumento de produtividade sempre visando a segurança.



The Dow Chemical Company - de maio/2012 a dezembro/2017

(Empresa de grande porte - multinacional (USA) - química)

Técnico em Elétrica e Automação
Manutenção corretiva e preventiva em máquinas e equipamentos de processos
contínuos e bateladas, instrumentos de medição de variáveis de processo,
máquinas de envase, compressores, montagem e reforma de painéis elétricos,
automação, modernização e retrofit de equipamentos em geral adequando com
sistemas CLP´s, e IHM´s, projeto de migração da plataforma SLC 500 Rockwell
de um antigo equipamento, para a nova plataforma TIA Portal da Siemens
usando o novo controlador S7 1500. Coordenação durante a realização de
trabalhos por empresas terceirizadas, realizando otimizações e alterações no
processos ou parâmetros processuais para o aumento de produtividade
sempre visando a segurança.


Provider Ind. e Comércio Ltda - de agosto/2009 a dezembro/2011

(Empresa de médio porte química)

Técnico Eletricista
Manutenção corretiva e preventiva em máquinas de envase, INK-JET,
compressores, subestação, instalação, manutenção e programação de
inversores, montagem de painéis elétricos, sistemas CLP´s, e IHM´s.


ARCOR S/A - de outubro/2007 a setembro/2008

(Empresa de grande porte - multinacional (Argentina) - alimentícia)

Eletricista de Manutenção
Manutenção corretiva e preventiva em equipamentos como, máquinas de
embalagens, moinhos, compressores, fornos a gás, subestações, instalação,
manutenção e programação de Inversores, sistemas CLP´s, e IHM´s,
montagem e automação de painéis elétricos.


Mabe Campinas Eletrodomésticos S/A - de fevereiro/1993 a
setembro/2007

(Empresa de grande porte - multinacional (México) – metalúrgica)

Eletricista de manutenção
Manutenção corretiva e preventiva em equipamentos como, prensas, linhas de
montagem, cabines de pintura a pó, moinhos, compressores de ar, fornos de
alta resistividade, cabines eletrostáticas, pontes rolantes, subestações e vários
outros tipos de equipamentos, instalação, manutenção e programação de
inversores, sistemas CLP´s, CNC e IHM´s, montagem de painéis elétricos.
 Benefícios
Refeição no local, convênio médico, odontológico, previdência privada,
reembolso de medicamentos, transporte fretado, grêmio.

