Gilberto Vitalino dos Santos


Brasileiro, 45 anos, Casado, 3 filhos
CPF (BRA) 498.157.765-68
Rua Otoniel Gomes Tavares, 1185 – Bairro São José do Barreto
27965-055   Macaé, Rio de Janeiro - Brasil
27 998080071
Gilbertovitalino72@gmail.com
Objetivo
Técnico mecânico ou encarregado de caldeirraria e tubulação.
Perfil profissional
Experiência na montagem de máquina CUTSIZE PENCO WIL
Experiência de 10 anos e 2 meses na área de manutenção preventiva e corretiva em equipmentos industriais estáticos e rotativos. .
Supervisão e liderança de equipe em caldeiraria e tubulação,  por 6 anos.
Experiência de 2 anos em trabalho Offshore
Domínio prático do Sistema SAP.
Raciocínio rápido, agilidade e criatividade na execução  e desenvolvimento do trabalho.
 
Formação
Escolaridade
Ensino Médio Profissionalizante completo.

Curso técnico 
Técnico em Mecânica, CEDTEC (janeiro/2006). 
CREA - 0815662106
Histórico profissional

ATMI SOLUÇÕES INDUSTRIAIS- De Outubro/2016 até o momento
(Empresa de médio porte no segmento metalúrgico, siderúrgico )
Coordenador Técnico
Coordenação de equipe de montagem de máquinas industriais.

SUZANO  PAPEL E CELULOSE - De janeiro/2006 a março/2016 – 10 anos
(Empresa de grande porte no segmento papel e celulose)
Técnico mecânico
Atividades de manutenção mecânica preventiva e corretiva focado em bombas centrífugas, bombas de deslocamento positivo, selagem com gaxetas e principalmente selos mecânicos, também trabalho em escala de turno.
Em bombas focado em selagem, engaxetamento, ajuste de selos mecânicos e troca de selos mecânicos, tanto em componentes e cartucho.

PRESINTEL ELETROMECÂNICA - De fevereiro/2004 a janeiro/2006 – 03 anos
(Empresa de médio porte no segmento metalúrgico, siderúrgico )
Encarregado de manutenção e montagens
Supervisão e liderança de equipe.

INEPAR - De março/2000 a maio/2002 – 02 anos
(Empresa de grande porte no segmento metalúrgico, siderúrgico )
Caldeireiro encanador
Atividades de caldeiraria e tubulação em plataforma de extração de petróleo na Bacia de Campos.

Último salário e benefícios
Último salário: R$ 4.998,84 em Dezembro/2017.

Benefícios
Ajuda de custo: R$ 500,00
Outros objetivos
Pretensão salarial: A combinar

Região de trabalho
Aceita considerar propostas de todas as regiões do país.
Aceita viajar pela empresa.
Informações complementares
- Formação em Técnico de contabilidade
- Formação Técnica em  Mecânica
- Curso de inspetor de solda N1
- Leitura e interpretação de desenho técnico
- CBSP (Curso Básico de Segurança de Plataforma – “SALVATEGEM”) : Validade até 13/05/2021
- HUET (Treinamento de Escape em Helicóptero Submerso) – Validade até 15/05/2020.
- NR33 Capacitação de Trabalhadores Autorizados e Vigias em Espaços Confinados (16 h) – Validade até 28/12/2018.
- NR35 Treinamento e Capacitação para Trabalho em Altura (8 h) – Validade até 29/12/2019.
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