
 

Expertise em Processos de manutenção e inspeção de equipamentos, tais como: Bombas centrífugas, válvulas

eletromecânicas, trocadores de calor, atuadores, dessanilizadores e em  todos sistemas de segurança em

plataforma de petróleo.  
Tendo um perfil dinâmico e comprometido às diretrizes e políticas organizacionais. Sou um profissional que

preza o trabalho em equipe com segurança, em busca pelos melhores resultados.  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 

Altera serviços de petróleo Ltda  | Aracaju , SE 

Técnico Mecânico  (06/01/2014 - 7 anos e quatro meses)
 

-Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e máquinas pneumáticas. 
-Inspeção preventiva em equipamentos de içamento  
-Manutenção e inspeção em equipamentos hidráulicos com aplicação na área de  
produção  
-Instalação-remoção de linhas e tubulações  
-Alinhamento de bombas e motores  
-Inspeção e reparos em trocadores de calor 
-Caldeiraria metal mecânica 
-Manutenção em compressores de ar comprimido 
-Manutenção em compressores de nitrogênio  
-Membro da Brigada de incêndio  
-Membro da equipe de atendimento a aeronaves 
 
 
Saipem serviços de petróleo Ltda  | Vitoria , ES 

Homem de área  (02/02/2012 - 23 de dez de 2013)
 

Responsável pelo paiol de armazenamento dos equipamentos de içamento de cargas, atuando na

manutenção  inspeção e controle  
-Operação de movimentação e içamento de cargas 
-Operação de recebimento de aeronaves  
-Pintura, detonação, raspagem e limpeza  
-Manuseio e armazenamento de material  
-Brigadista da brigada de incêndio  
-Limpeza  diária  da praça  de  máquinas 
  

INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS
Técnico em Mecânica  | Centro Técnico Universo 

Edson Norberto Moreira da Silva
Técnico Mecânico em manutenção

Travessa Jose Veloso, 25 - Santo Antônio , Vitoria  - ES, 29026380

27999767223 | edson.norberto@hotmail.com | linkedin.com/edson.noberto

Data / Local de nascimento: 27/03/1970 - Ribeirão Preto SP | Nacionalidade: Brasileiro

| Estado civil: Solteiro | Carteira de motorista: B

tel:27999767223
mailto:edson.norberto@hotmail.com
linkedin.com/edson.noberto


Ensino Médio | Colégio Estadual do Espírito Santo   

CURSOS EXTRACURRICULARES
 

-Inglês básico , Wizard  |  

CBSP, MAX TRAINING 2024 |  

HUET , ICN Fevereiro 2022 |  

CESS, ICN Fevereiro 2024 |  

CERR, ICN Junho 2024 |  

MCIA - ICN Setembro 2022 |  

-Curso intermediário de proteção à navio., SHELTER |  

-Curso para indivíduo ocupacionalmente exposto à radiação ionizante. , JABARRA |  

-Transporte de cargas perigosas Marítimas/Aéreas , VÉRTICE  |  

-Manutenção hidráulica FRP EIRELI para utilização de torquimetros hidraulicos , BRASTORC |  

NR 33, VÉRTICE  |  

NR 34, VÉRTICE  |  

NR 35, VÉRTICE  |  


