
Rafael Almeida Martins 
Brasileiro, solteiro, 25 anos (05/08/1991) 

E-mail: rafaelmartins91@hotmail.com 

 

Endereço: Rua João Batista da Silva Lessa, n° 71, casa 01, condomínio Residencial Alto da Glória. 

Bairro da Glória. Macaé, Rio de Janeiro. CEP: 27933-160 

Endereço: Rua Enseada, n° 51, Gleba Norte 

Condomínio Águas Claras. Mangaratiba, Rio de Janeiro. 

Celular: (24) 9.8139-5953 

Objetivo 

Área de projeto nas competências de um Engenheiro Mecânico. 

Formação 

 Pós-Graduação - MBA em Engenharia de Inspeção e Manutenção na Indústria de 

Petróleo  

Cursando - IPETEC/UCP. 

 Graduação - Engenharia Mecânica  

Ago/2010 - Ago/2015 - Universidade Federal Fluminense.  

 Técnico - Mecânica Industrial  

Jan/2008 – Dez/2009 - Instituto Federal Fluminense. 

Idiomas 

 Inglês: leitura avançada, escrita avançada, conversação avançada (cursando). 

 

Experiência Profissional 

 Set/2017 – Atual – INTERSEA Services (Macaé-RJ) 

Cargo: Engenheiro Mecânico 

Atuo na elaboração de simulações em elementos finitos (FEA) utilizando SolidWorks para 

dimensionamento de estruturas metálicas e equipamentos de carga, seleção de materiais e 

elaboração de desenho técnico para fabricação nas áreas de caldeiraria e usinagem. 

Trabalho na seleção de materiais equivalentes aos solicitados pelo cliente para 

desenvolvimento de projetos e elaboração de orçamentos. 

Uma de minhas funções é a realização de orçamento para clientes, incluindo visitas técnicas 

para elaboração de relatórios técnicos. 

Sou responsável por acompanhar e auxiliar os setores de caldeiraria e usinagem durante o 

processo de fabricação, solicitando feedback, acompanhando as operações das máquinas durante a 

fabricação, auxiliando montagem de equipamentos de caldeiraria e auxiliando na tomada de decisão 

de etapas de fabricação de usinagem e caldeiraria. 

Na ausência do coordenador, sou nomeado como “sucessor” e respondo pela revisão e 

aprovação dos orçamentos e relatórios técnicos, revisão de desenhos e processos de solicitação 

de compra de materiais. 

Tenho conhecimentos básicos na área de siderurgia, tendo cursado a faculdade de Engenharia 

Metalúrgica até o 5° período na UFF-Volta Redonda, mesmo local onde fiz mudança de curso para 

Engenharia Mecânica. 

Realizo projetos de melhoria interna desenvolvendo dispositivos que auxiliam movimentação 

e suporte de cargas. 

  



 Nov/2015 – Agosto/2017 - INTERSEA (Macaé-RJ) 

Função: Engenheiro de Projetos 

Cargo: Projetista 

Tenho como principais responsabilidades a realização de orçamentos, modelagem e simulação 

estrutural no software de engenharia SolidWorks, realização de visitas técnicas a clientes e 

acompanhamento da produção na área produtiva. 

Executo a elaboração de orçamentos de fabricação de estruturas metálicas padrão ISO e 

padrão DNV (classificadora), peças usinadas, caldeiraria leve e média, e de instalação offshore. Todo 

orçamento se baseia no levantamento de matéria-prima necessária considerando material em 

estoque e a serem adquiridos; dimensionamento de horas de produção em cada setor; sugestão 

para substituição de materiais nacionais em alternativa à importados (nacionalização); e elaboração 

de escopo de serviço. Quando necessário realizo visita técnica para verificação do serviço in loco 

enviando ao cliente orçamento e relatório de visita informando processos necessários para 

reparo/fabricação, assim como realizo visita técnica nas áreas produtivas da empresa para realizar 

projeto de reparo interno de equipamentos.  

No setor de projetos realizo trabalho nas fases de modelagem, detalhamento para fabricação 

e simulação estrutural em elementos finitos (FEA) utilizando SolidWorks. Os projetos são muito 

variados e envolvem modelagem de cestas/skids metálicos com carga de trabalho variando de 500 

Kg à 45,0 toneladas, spreader bars de 80 a 600 T; cavalete motorizado para bobinas de cabo de 

aço, modelagem de peças forjadas para fabricação através de processos de usinagem e caldeiraria. 

Os desenhos de fabricação compreendem representação técnica em cortes, vistas explodidas, 

simbologia de solda segundo AWS D1.1, vistas em detalhe. 

Atuo no desenvolvimento de um projeto para cliente interno de longa duração para redução 

de custo do setor de hidrojato fabricando as peças internamente através de reengenharia, incluindo 

modificação do modelo e dos materiais empregados. 

Utilizo scanner 3D para reengenharia de peças pequenas (principalmente para hidrojato) sendo 

necessário trabalho com malhas, reengenharia e relatório de inspeção de peças. 

Sou o responsável do setor pela seleção de materiais, cálculo de resistência, emissão de 

relatórios de simulação, determinação de perfis e reforços a serem adicionados nas estruturas 

quando se faz necessário. Padronizei, através de tabela com simbologia de cores (pintadas), os 

materiais em estoque.  

Sou o responsável pela implantação e liderança dos processos de qualidade dentro do setor 

de projetos criando lista mestra de projetos aprovados, criação de padrões de planos de marcas, 

elaboração de check-list de paleteiras hidráulicas objetivando agilidade na elaboração de orçamento, 

criação de modelos padrão com equações e parâmetros pré-determinados para agilizar 

modificação em desenhos comerciais internos, elaboração da lista de projetos aprovados pela 

classificadora DNV disponibilizando ao setor comercial, além de catalogar os produtos. 

Um dos grandes projetos que participei foi do desenvolvimento e montagem da parte 

estrutural da máquina de teste de tração de cabo de aço para carga de trabalho de até 2.000 

toneladas.  

Também é minha função acompanhar a produção atuando no esclarecimento de dúvidas 

quanto a desenhos técnicos e procedimento de execução, esclarecimento de dúvidas dos 

soldadores, caldeireiros e supervisores, verificação de materiais necessários para produção em 

estoque e auxílio na tomada de decisão de montagem. 

Fui nomeado pelo coordenador como responsável pela revisão e aprovação dos orçamentos 

dos outros quatro colaboradores toda vez que o mesmo estiver desempenhando funções na 

fábrica. 

  



 Fev/2015 - Jun/2015 - GRANTEK Eletromecânica (Volta Redonda – RJ) 

Função: Estágio em Engenharia Mecânica 

Minha primeira atividade foi acompanhar o engenheiro mecânico e responsável técnico em 

suas atividades cotidianas. Em seguida, minhas principais responsabilidades foram de elaboração de 

memória de cálculo de pontes rolantes. O desenvolvimento se baseou na utilização de normas 

nacionais de dimensionamento, utilização de formulário técnico para comprovação analítica dos 

dados obtidos através da simulação em elementos finitos no SolidWorks e desenho técnico em 

AutoCAD e SolidWorks. Participei das etapas de elaboração, revisão e elaboração do documento em 

Word. Participei da elaboração e da atualização do cronograma de obras da parada de manutenção 

das pontes rolantes utilizando Microsoft Project. 

 Mar/2010 - Jun/2010 - USIPETRO (Macaé – RJ)  

Função: Técnico em Mecânica  

Era de minha responsabilidade o recebimento e a conferência de matéria prima para usinagem, 

a marcação de rastreabilidade e corte de tarugos utilizando serra de fita. Trabalhei na produção 

de usinagem acompanhando o planejamento executivo e os relatórios de não-conformidade junto 

ao controle de qualidade. Controlava a validade dos certificados de calibração dos instrumentos 

de medição (paquímetro e micrômetros) na empresa, além de trabalhar no acabamento de peças 

através de rebarbamento. 

  



Softwares 

 SolidWorks: conhecimento avançado incluindo modelagem, simulação em elementos finitos e de vigas, 

criação de folha padrão, alimentação de biblioteca de projetos, criação de propriedades da peça e 

gerenciamento de equações.  

 AutoCAD: conhecimento avançado incluindo desenhos 2D, uso de escalas e layers. 

 Inventor: conhecimento intermediário em modelagem e simulação. 

 GeoMagic: conhecimento básico incluindo trabalho com malhas, emissão de relatórios de 

inspeção e reengenharia. 

 TopSolid: conhecimento básico em geração de processo e linguagem máquina ISO para centro de 

usinagem CNC (controle numérico). 

 Ansys: conhecimento básico em desenho e simulação. 

 Abaqus: conhecimento básico em simulação. 

 Excel, Project, Word, Power Point, Outlook: conhecimento avançado. 

Qualificações 

 Curso Inspeção de Equipamentos (240 horas) – FUNCEFET Concluído em 2007. 

Conhecimentos Específicos; Metalurgia e Processos de soldagem; Corrosão e Proteção Catódica; 

Equipamentos Térmicos; Turbinas e Compressores; Inspeção e Relatórios de Equipamentos.  

 Curso de Programação e Operação de Centro de Usinagem CNC comando FANUC 

– ROMI Concluído em 2016. 

Teoria sobre programação em linguagem ISO, programação prática em linguagem ISO, prática em 

Manual Guide. Duração de 40 horas.  

 Curso de Espaço Confinado NR-33 – SOMAR Concluído em 2016. 

Duração de 08 horas.  

Experiência Extracurricular 

 Monitoria em Tópicos Especiais em Equipamentos I - Universidade Federal 

Fluminense: 2015 

Responsável por auxiliar alunos nos softwares SolidWorks e AutoCAD. Consistiu na demonstração 

do software, utilização de recursos 3D e restrições em peças, montagem de componentes e 

simulação estrutural estática de componentes. Elaboração de exercícios de desenho em sala de 

aula e trabalho final envolvendo redimensionamento de estrutura presente no cotidiano solicitada 

a um aumento de SWL (Safety Working Limit). 

 Iniciação científica - Universidade Federal Fluminense: 2015 

Atuação dos restaurantes na logística reversa do óleo de cozinha no município de Volta Redonda. 

Fui responsável pelo mapeamento de restaurantes da cidade, elaboração e aplicação de entrevistas, 

confecção de relatório para apresentação de resultados, aconselhamento sobre reaproveitamento 

dos resíduos e direcionamento à centros de coleta. Foram entrevistados gerentes, donos e 

funcionários que atuam diretamente na utilização, descarte e seleção de empresas coletoras de 

material. Buscou-se dimensionar o percentual de volume de óleo de cozinha reaproveitado na 

cidade de Volta Redonda e informar a necessidade do reaproveitamento de energia através de 

informação de cooperativas que destinem o material, assim como dicas caseiras capazes de gerar 

renda extra.  

Informações Adicionais 

 Carteira de Habilitação: Tipo AB; 

 CREA ativo; 

 Currículo LinkedIn: https://br.linkedin.com/in/rafaelmartins91; 

Disponibilidade para viagens e mudança imediata; 

https://br.linkedin.com/in/rafaelmartins91

