
 

 

INAH RAMOS BRASIL DE OLIVEIRA 
 
Rua Barão, 1081 bl02 apt406                                                                                    
21321 – 620 – Rio de Janeiro, RJ          
Brasileira.  
45 anos. 
Casada 
 (21) 3083-7189            
 
 
 

Objetivo: Área de Engenharia de Petróleo 
 
 
Formação Acadêmica 
 
 Graduação em Engenharia de Petróleo 

UNESA - Universidade Estácio de Sá 
 
 Graduação Tecnológica em Petróleo e Gás 

UNESA – Universidade Estácio de Sá 
 
 
Síntese de Qualificações e Habilidades 
 
Habilidades para atuar nas diversas fases da cadeia produtiva do petróleo, do gás 
natural e de biocombustíveis - exploração, produção, transporte, refino, 
comercialização, distribuição e logística - dominar suas principais tecnologias, 
métodos e sistemas.  Realizar, com responsabilidade Social, autonomia, consciência 
ambiental e ética, as atividades de supervisão e apoio ao gerenciamento de empresas 
que atuam direta ou indiretamente nas etapas de produção de petróleo, gás e 
biocombustíveis. 
 
 
Idioma 
 
 Inglês Intermediário 
 Espanhol iniciante  
 
 
 
Cursos Complementares 
 Reservatórios não convencionais de hidrocarbonetos - UNESA/RJ 
 Modelagem e simulação de elevação e escoamento de fluídos em sistemas 

produtivos de petróleo: Reservatório ao Separador - UNESA/RJ 
 Glicerina – Coproduto do biodiesel - UNESA/RJ 
 Princípios do Refino do Petróleo - UNESA/RJ 
 Gerenciamento do Escopo de Projetos - FGV/RJ 
 Qualidade na indústria de petróleo - NICOMEX/RJ 
 Sistemas de segurança em válvulas para refinarias, plataformas e dutos- 

NICOMEX/RJ. 
 Avaliação do desenvolvimento científico e tecnológico do etanol combustível- 

(INT/MTC)- RJ             Instituto Nacional de  Tecnologia. 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Experiência Profissional 
 
 10/15 – 12/15 BRASIL QUÍMICA TECNOLOGIA LTDA. 

Empresa voltada para as operações de destilação e craqueamento de produtos 
base (aquecimento/ resfriamento), para transformação de óleo de soja em 
biodiesel.  
* Estagiária de Controle de Qualidade  
 

 

 Análises químicas de controle de qualidade dos processos, tais como: 

○ Monitoramento da matéria-prima. 

○ Análise de dureza. 

○ Controle de temperatura durante todo o processo com controle de qualidade. 

 
 

11/11 – 10/15  HANI LUCK SEGURANÇA E MANUTEÇÃO LTDA – Rio de Janeiro, RJ. 

Empresa de prestação de serviço na área de fornecimento de mão de obra. 

* Gerente Administrativa 
 

 Desenvolvimento de trabalhos voltados ao gerenciamento de serviços técnicos. 

 Realização de trabalhos de coordenação de equipes. 
 

Resultado de Destaque: 
 

 Desenvolvimento de soluções para o fornecimento de mão de obra, e produtos adequados 

para contratos com condomínios, escolas, clubes, dentre outros. 
 
 

01/04 – 04/08  ZBO – SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA – Rio de Janeiro, RJ. 

   Empresa de prestação de serviços. 

   * Gerente Administrativa 

 Responsável pela área de prospecção (visitas) à clientes e vendas de contratos de prestação de 

serviços. 

 Administrar e dar suporte na manutenção de contratos. 

 Garantir e cumprir metas de Qualidade, atendendo as necessidades do cliente, através de 

monitoramento do contrato. 
 

Resultado: 
 

 Atingir metas de prospecção de novos clientes, e manter a qualidade dos serviços prestados. 

 
 

12/89 – 07/95  BANCO BRDESCO S.A. – Rio de Janeiro, RJ. 

   Instituição Bancária. 

   * Escriturária  
 

 Atuação em diversos setores da instituição bancária. 

 
 


