
GUSTAVO MEDEIROS 

DIAS 

Brasileiro, 28 anos, solteiro 
Rua: Basílio, Outeiro das Pedras, 
Itaboraí, RJ. 
Habilitação: B 
CFT ativo 
Cel.:(21)976772500 
E-mail: gustavomedeirosdias@gmail.com 

Perfil do linkedin: 

www.linkedin.com/in/gustavo-medeiros-dias 

 

FORMAÇÃO 

➢ Engenharia elétrica  
             Centro Universitário Anhanguera 

de Niterói UNIAN, formado desde 2019. 

➢ Técnico em eletrotécnica 

 Henrique Lage, Niterói, RJ 

formado desde 2012. 

 

CURSOS 

➔ Inglês – cursado na Uerj de 

janeiro de 2016 até julho de 2018. 

➔ Autocad 2d e 3d – Faetec – 

(Concluído em 08/2014). 

➔ NR-10 - Segurança em 

instalações e serviços em eletricidade. 

02/2021 

➔ SEP- sistema elétrico de 

potência. 02/2021 

➔ NR-35 - Trabalho em altura. 

01/2020 

➔ Fibra ótica – Análise completa 

de fibra ótica. 

➔ FTTH –GPON – Análise em 

redes Gpon. 09/2020. 

➔ DWDM – análises em redes 

DWDM. 09/2020 

➔ Capacitação de agentes 

comerciais de energia solar– 

              Curso fornecido pela Enel 

Soluções de 21/11/16 a 26/11/16. 

➔ Curso de fusão e análise de 

estruturas ópticas. (09/2019) 
               Pleno domínio das ferramentas 

do pacote Office (Word, Excel, 

PowerPoint, MS-Project), Autocad, 

Internet connecmaster. 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIA 

⚫ Projetista Junior. 

De 12/2020 a 03/2021. IDG ENGENHARIA. 
Elaboração de projetos básicos, detalhados, rota de cabos, 

diagrama, unifilar, diagrama, trifilar, rota de dutos e etc. 
Planilhas com lista de materiais, lista de cabos, rota de cabos e 

etc. 

 

⚫ Eletricista de Manutenção eletroeletrônica. 

de 08/2018 a 11/2020. Lestetelecom. 
Elaboração de projetos em CAD. 
Manutenção e monitoramento de data centers (CPD). 
Manutenção de no-break. 
Orçamentista de materiais normalmente relacionados a estrutura 

de data centers e parte elétrica em geral. 
Elaboração de planilhas e documentos em geral. 
Análise de fibra a partir das centrais com equipamentos como 

OTDR E Power meter. 
Projetos 
Elaboração de projetos básicos, detalhados, rota de cabos, 

diagrama, unifilar, diagrama, trifilar, rota de dutos e etc. 
Planilhas com lista de materiais, lista de cabos, rota de cabos e 

etc. 
 

⚫ Estagiário de engenharia elétrica. 

De 08/2016 a 02/2017.KSE Engenharia. 
Elaboração de projetos básicos, detalhados, rota de cabos, 

diagrama unifilar, diagrama trifilar, rota de dutos 

planilhas com lista de materiais, lista de cabos, rota de cabos e  
etc. 
 

⚫ Operador de central de utilidade. 

De 02/2015 a 07/2016. Itaboraí Plaza 
De 02/2015 a 11/2015 contratado pela Ecogen Brasil Soluções 

Energéticas S.A. 

E de 11/2015 a 07/2016 contratado diretamente pelo shopping. 
Operação e manutenção do sistema de refrigeração e exaustão 

do shopping Itaboraí Plaza. 
Realização de manobras em válvulas mecânicas e elétricas. 
Manutenção preventiva, preditiva e corretiva em equipamentos 

como: chiller, fan coil, bombas, ventiladores (ventilação de casas de 
máquinas), automação, painéis elétricos. 

Auxilio na manutenção geral do shopping. 
Elaboração relatórios diários com textos e planilhas relatando os 

serviços executados. 

 

⚫ Auxiliar técnico de eletrônica. 

De 02/2013 a 03/2014. MEDRAL equipamentos. 
Manutenção e ensaios em equipamentos utilizados em redes 

elétricas e subestações como: religadores, reguladores, chave 
seccionadora, chave-cob, entre outros. 

Manutenção em geral, principalmente nos circuitos eletrônicos e 
softwares. Ensaio para liberação dos mesmos, utilizando equipamentos 
de medição e máquinas como simulador de rede elétrica. 

Auxiliar de engenharia na área administrativa do setor, utilizando 
ferramentas do pacote Office, principalmente, Word, Excel, Outloook.
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