
CURRÍCULO VITAE

CANDIDATANDO À POSIÇÃO: TÉCNICO DE 
ELÉTRICA

DOUGLAS ARAÚJO

ENDEREÇO DE CONTATO:

RUA PROF. MARIA WANDA PADILHA — 211

JARDIM BELVEDERE

VOLTA REDONDA — RJ — BRAZIL

MOBILE PHONE: +5524993013969

RESIDENTIAL PHONE: +552433487336

E-MAIL: douglashwd@gmail.com

Skype ID: douglashwd_1

Trabalhar num ambiente competitivo e desafiador com altas 
perspectivas de desenvolvimento pessoal e progressão na carreira.

Diploma de Ensino Médio em eletrônica, aprovado no 
ano de 1995 pela SABEC. 
CREA: 2008138741

Supervisor de Manutenção Liberiano
Número do Certificado: 816839 

Mais de 18 anos de experiência como Técnico Elétrico em plataformas
offshore de produção / perfuração.

OBJETIVO DE CARREIRA:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO:

CERTIFICAÇÃO:

mailto:douglashwd@gmail.com


Operação de geradores em modo Droop ou isócrono.

Verificação de integridade funcional de gerador/AVR/TPs/TCs/Load sharings e 
manutenção em Governor (atuador).

Realizar divisão de cargas e paralelismo nos geradores.

Manutenção interna e externa em coalescers (Natco), realizando a troca de 
placas e isoladores.

Manutenção bombas de transferência (exportação) de plataformas de 
petróleo.

Instalação de HV & LV MCC’s, switchboars e disjuntores de alta 
capacidade.

Instalação e manutenção de diesel geradores (caterpillar/ wärtsilä)

Operação e manutenção de sistemas de UPS, carregadores de bateria, 
compressores de ar e equipamentos auxiliares.

Manutenção de sistema de força SCR, geradores de corrente alternada
e controles de até 11KV, power swivels (Top-Drives), motores Ac até 
1000 HP,  motores  DC até 1200 HP,  centros  de controle  de ar
condicionado,  sub-sistemas  elétricos  para  iluminação e distribuição
de energia, freios Elmagco e controladores.

  2002 – 2016 – Transocean Brazil LTDA

Posição – Chefe de elétrica 

Responsável  pela  instalação, manutenção e  o p e r a ç ã o  de  todos
os equipamentos elétricos a bordo de plataformas de petróleo de
produção e/ou perfuração.

2000 – 2002 – Forship 

Posição – Eletricista Sênior

Instalação  &  comissionamento  de  equipamento  elétricos  nas
plataformas  de  produção  P-40  (Petrobras)  &  SEDCO  135-D
(Transocean)

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS EM 
MANUTENÇÃO ELÉTRICA:

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:



  1999 – 2000 – Marte Engenharia / Unamon

Posição – Técnico Eletrônico

Comissionamento  de  equipamentos  elétricos  e  eletrônicos  sobre  a
planta nuclear de Angra.

1997 – 1998 – Cibertec 

Posição – Técnico Eletrônico

Instalação de paineis  elétricos,  testes em relés de proteção (blank
teste) e revisão de projetos.

Espanha– Las Palmas / Tenerife: Comissionamento da plataforma de
perfuração  Sedco  710  para  certificação  annual  (Bureal  Veritas)  e
manutenção de equipamentos elétricos para condição de warm stack.

SEP - Realizado Cefet Campos

Alta voltagem – Realizado pela Chrismar Engenharia.

Basico de ar condicionado – Realizado pela Springer Carrier.

Treinamento de reparo e parametrização de relés Multilin GE.
Realizado na RTR.

Curso de operação e manutenção de chillers série 30GX182 realizado
na Spring Carrier.

Curso de supervisor de manutenção liberiano. Realizado pela Houston
Marine Training Services.

CBSP – Curso Básico de Segurança de Plataforma. Realizado pela
Falck Nutec Brazil. Valido até:  07/2019.

HUET – Escape de aeronave submersa. Realizado pela ICN. Valido até:
04/2019.

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO INTERNACIONAL

TREINAMENTOS COMPLEMENTARES:




