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                   CURRÍCULO          

 

NOME: Roberto Raimundo de São Pedro
CELULAR: (71) 98626-9546 
RECADOS: (71) 98815-0171
ENDEREÇO: Rua Benedito Peixoto - N°65 
BAIRRO: Cajueiro
CIDADE:- Macaé-RJ 
E-MAIL: roberto.saopedro@hotmail.com
ABERTO PARA NOVOS CARGOS E DESAFIOS DO MERCADO

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Curso Técnico Instrumentação Industrial – CFTBA. Centro de Formação Técnica da Bahia. 
Duração: 2000 horas
Curso de Calibração e Manutenção de Instrumentos Micro processados.
COFIC SENAI (Especialização).
Duração: 40 horas. Voltado Para Área de petróleo
CREA-BA Registro nº. 49196 (anuidade 2018 Ok) 
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS DAS QUANTRO ULTIMAS EMPRESAS 

Empresa: Marte Engenharia.

Função: Técnico de Instrumentação
Período: 2014 a 2016 
	Área de Atuação: Transpetro (Segás em Madre de Deus) Bahia



CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO, E ALUSA GALVÃO TOMÉ.
Função: Técnico de Instrumentação (dava apoio o parte de planejamento e do projeto). E fiscalizava os processos de campo e também dos compressores de gás.
	Período: 2011 /2013.
	Área de atuação: Refinaria Landupho Alves de Mataripe (Fiscalização do processo e compressores) unidades-34/35. E Off-sites.(todas as unidades da Refinaria  loop  e apoio técnico)malhas (Fieldbus e SDCD) 



SERTEL INSTALAÇOES TERMICAS INDUSTRIAIS
Função: Técnico de Instrumentação líder.
	Período: 2009 a 2010
	Área de atuação: Buracica e Balsamo (Trabalhando com Poços: BM, BCS, BCP e Estações de Transferências e Estocagem) e Caldeiras da (ITA).·.

ABB LTDA
Função: Instrumentista Sênior 
	Período: 2005 a 2007
	Área de atuação: Braskem (atuando na manutenção Corretiva e preventiva na área da Braskem) Polo Petroquímico de Camaçari- Ba

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Manutenção preventiva e/ou corretivas de equipamentos.
Calibrar, reparar e ajustar instrumentos realizar instalações de:
-Instrumentos de medição e controle.
-Noções de metrologia científica: Calibração e rastreabilidade de instrumentos e demais conceitos do vocabulário internacional de metrologia (VIM) transmissão e pneumáticos, eletrônicos, analógicos, digitais e inteligentes. Elementos finais de controle (Válvula de controle pneumática, hidráulica, motorizada) e seus acessórios (Posicionadores, válvulas solenoides, indicadores de posição e filtros reguladores). Conhecimentos da documentação básica de projetos de instrumentação (Fluxograma de engenharia, Lista de instrumentos, folhas de dados, típicos de instalação, diagramas de interligação, diagrama de malha, diagrama lógicos, matriz de causa e efeito, plantas de instrumentação e lista de matérias), terminologia e simbologia ISA S5.1. Noções de medição, definições e unidades de pressão, temperatura, nível, vazão, massa e densidade. Conceitos básicos de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e comissionamento. Noção de controladores lógicos programáveis (CLP), e suas linguagens de programação (Ladder e diagramas de blocos). Noções de controle de processo (Sistemas de malha aberta e malha fechada). Noção de arquitetura de redes industriais de comunicação. Noções de sistemas industriais de segurança. Conhecimentos básicos em eletrônica analógica e eletrônica digital. Noções de mecânica dos fluidos. Noções de saúde e segurança do trabalho. Noções de dimensionamento e seleção de elementos primários de medição (Termopares e placas de orifício) e elementos finais de controle (Válvulas de controle).   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
APERFEIÇOAMENTOS

ENTIDADE: ABB LTDA. COFIC – SENAI. Eletrônica Básica
ENTIDADE: 	SENAI – Eletrônica 				
CURSO: PE-SMS (20/01/2009) Petrobras (PERMANENTE) 
Imunizado da Febre Amarela até 2020.
CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA: Word, Excel e internet.
Experiência em Obra e Manutenção em Indústrias Petroquímicas, Químicas, Refinarias e Plataformas de Petróleo da Bacia de Campos. E Paradas de manutenção em todo brasil.
CURSOS 
NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade) 
NR- 35: Serviços em Altura.
NR-13: Serviços de Caldeiras e Vasos de Pressão
NR- 12: Segurança no Trabalho em Maquinas e Equipamentos
CBSP- Falck Nutek-Embarquei já nas Bacias de campos ,Guamaré, e Paracuru no Ceará.

Referencia: Supervisor Givaldo (71) 3642-6956 / 99731380 em Buracica. 
Coordenador de Instrumentação da Alusa Galvão Tomé: Fernando Leite 21(98747786) Roberto pessoa 71-3642-3230 Instrumentação Transpetro.
 Disponível para viagem...

 

















