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Objetivo
Cargos iniciais na área de Engenharia Mecânica.
Resumo
Sou Engenheiro Mecânico, recém-graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tenho
conhecimento em máquinas e equipamentos, manutenção preventiva e elaboração de planos de
manutenção.
Possuo alta capacidade de inovação, e isso me permite ser um promotor de mudanças, solucionando de
maneira inovadora diversos problemas. Gosto de trabalhar em equipe, valorizando o papel de cada um,
atingindo em conjunto os resultados esperados.
Realizei um estágio na empresa A&D comércio e indústria de embalagens, obtendo reconhecimento pelo
Diretor Geral pelo ótimo relacionamento interpessoal com os colegas e pela minha capacidade de
identificar problemas, diminuindo as intervenções corretivas.
Participei do Centro acadêmico de Engenharia mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
como assessor acadêmico, e também fui Representante discente do curso, sugerindo melhorias e levando
as pautas e demandas dos estudantes para o departamento.
Experiências Profissionais
A&D comércio e indústria de embalagens • Macaíba/RN • 07/2018 – 06/2019
Empresa de médio porte do setor de reciclagem e fabricação de embalagens plásticas.
Cargo: Estagiário de Engenharia de Manutenção.
Responsabilidades:
● Desenvolvimento do planejamento da manutenção;
● Acompanhamento diário das rotinas de manutenções corretivas e preventivas;
Principais resultados obtidos:
● Redução de custos na compra de componentes para o moinho de reciclagem.
● Mudança no processo de fiscalização de entrada de matéria prima na linha de produção,
agilizando o processo.
● Redução das intervenções no processo produtivo para manutenções corretivas.
● Aumento sensível das paradas programadas para manutenções preventivas.
Engeparker metalúrgica LTDA • Ponta grossa/PR • 03/2017 – 03/2020

Empresa de médio porte do setor metalúrgico.
Cargo: Desenhista projetista mecânico.

Responsabilidades:
● Auxiliar na coordenação de projetos, pesquisando novas tecnologias de produtos e processos;
● Desenvovimento de projetos de máquinas e equipamentos para o setor agrícola;
● Desenvovimento de desenhos de geradores de vapor;
● Adequação de normas técnicas e padrões de desenhos na empresa;
● Analisar projetos e definir metodologia de trabalho;
● Acompanhar a linha de produção.
Principais resultados obtidos:
● Desenvolvimento de uma linha de ensacadeiras para o setor agrícola;
● Desenvolvimento de uma linha de geradores de vapor.
Formação Acadêmica
Graduação em Engenharia mecânica
Universidade Federal do Rio Grande do Norte/RN
Concluída em dez/2019
Idiomas
Inglês básico
Watford – trancado em dez/2015
Capacitações e Certificações
Dinâmica veicular aplicada a competição – Racing Car Dinamics – 40h - 2014

