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 Objetivo 
Atuar como Técnico em mecânica industrial com foco principal em manutenção, montagem e 
reparos de equipamentos, onde posso aplicar e contribuir com meus treinamentos, 
conhecimentos Técnicos e experiências de usinagem, manutenções preventivas e corretivas dos 
equipamentos industriais. 

 

Resumo profissional 

Profissional formado em técnico em mecânica, com mais de 20 anos de atuação em usinagem de 
precisão, atuando em empresas do setor de óleo e gás e automobilística, na atividade de 
programador e operador de torno e centro de torneamento CNC, curso Romi de programação CNC, 
Conhecimentos nos comandos numéricos, FANUC, SIEMENS, MACH9, FAGOR, intensa vivência em trabalho 
de grupo buscando auxiliar na elaboração de projetos de fabricação, execução e inspeção de peças e 
ferramentas. Conhecimento em fabricação e recuperação de roscas cônicas. Como técnico de ROV atuando 
como piloto e copiloto de ROV nas operações de perfuração, completação e interversão de ferramentas e 
equipamentos SUBSEA. Realizando manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos que integra o 
sistema de ROV. 

 

Formação 
Instituição: José Rodrigues da Silva 
Grau de formação: Técnico 
Curso: Técnico em mecânica CREA  : Ativo 

 

Especializações 
 

Mecânico Geral manutenção – SENAI / NF – conclusão em 2000 
Programador e operador de CNC- Romi- Conclusão 2004 
Hidráulica e Pneumática – SENAI / Macaé - Conclusão 2015 
Inglês – Cursando 
Piloto avançado ROV – SUBSEA 7 
Técnico em aplicação de Hidráulica, eletrônica, operações com rov, manutenções e teste de ferramentas do 
sistema ROV-SUBSEA 7 
CBSP – NR10 –NR 35- conclusão 2015 

 

Experiências profissionais 
   SUBSEA 7 DO BRASIL SERVIÇOS 

Cargo- piloto de ROV 
Período – 02/02 2015 á 02/12/2016 

 

Atuando como piloto e copiloto de ROV nas operações de perfuração, completacão e interversão de 
poços de petróleo, realizando Instalação de equipamentos SUBSEA, BOP, BAP, ANM, executando 
manutenções preventivas e corretivas em ferramentas e equipamentos relacionadas em todo sistema ROV. 
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Usipetro usinagem de Petróleo S/A. 
Cargo - Programador e Operador de Torno de CNC e Centro de torneamento CNC 
Período – 09/07/2011 á 01/01/2015 

 

Atuando na atividade de programar e operar torno CNC e centro de torneamentos, participando nos 
processos de fabricação, execução e inspeção de peças e equipamentos, fabricação e recuperação de 
roscas cônicas, API, NPT, Prêmio, Hydril, qualificações de roscas especiais e ferramentas. 

 

Surco Tecnologia Industrial LTDA- Macaé 
Cargo- Programador de Torno CNC 
Período -03/04/2008 á 08/06/2011 

 
Atuando como programador de Torno CNC, interpretando ordem de produção no preparo de máquinas 
para operação de fabricação de peças e ferramentas para equipamentos de perfuração, completação, 
pescaria, alojadores, boca de sino. 

 

Usipetro Macaé LTDA 
Cargo – torneiro CNC 
Período – 15/02/2005 á 10/03/2008 
 
Atuando como operador de torno cnc na fabricação de peças de precisão, utilizando todos instrumentos 
de medição de precisão, fabricação e recuperação de roscas cônicas para o setor de óleo e gás e 
realizando manutenções preventivas nos equipamentos. 
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