
CURRICULUM VITAE – Segundo Oficial de Máquinas    

    

INFORMAÇÕES PESSOAIS:     

    

Nome: Victor Hugo Gouveia da Silva     

Sexo: Masculino     

Estado Civil: Solteiro     

Filiação: Roberto Amendola da Silva / Sandra Mara Gouveia da Silva     

Endereço: Avenida Alberico Diniz, N° 2019, Bloco 5, apto 402, Sulacap, Rio de Janeiro   

CEP: 21741-110    

Telefone: (021) 98161-7301, (021) 99316-1386 (recado)   

E-mail: Victorbr7@gmail.com     

Data de nascimento: 13/03/1986 

Idade: 34 anos    

    

 

OBJETIVO: Busco vaga de embarque como segundo oficial de máquinas ou subchefe (third 

engineer). Possuo passaporte em dia.    

   

    

FORMAÇÃO:     

    

Ensino superior: Curso de Adaptação à Segundo Oficial de Máquinas (ASOM 01 - 2012) 

concluído em novembro de 2012 no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), 

STCW regra III/1, V/1 §1.1.     

    

Possuo os seguintes certificados:     

    

• TBS - Instrução básica em sobrevivência pessoal, combate a incêndio, primeiros 

socorros, segurança pessoal e responsabilidade social.    

• EPSM - Especial de Primeiros socorros médicos.    

• EESS - Especial de embarcação de sobrevivência e salvamento.    

• EERR - Especial de embarcações rápidas de resgate. 

• EBPS - Especial básico de primeiros socorros.     

• ESRS - Especial de segurança pessoal e responsabilidade social.  

• ESPE - Especial de sobrevivência pessoal. 

• ESPM - Especial de proficiência em embarcações de sobrevivência e resgate no mar. 

• ECIA - Especial avançado de combate a incêndio. 

• ECIN - Especial básico de combate a incêndio. 

• EOPN - Especial para oficial de proteção do navio. 

• ESAT - Especial de operação de sistemas marítimos de alta tensão. 

• EGPM - Especial de gerenciamento dos recursos de praça de máquina. 

• CBSP - Curso básico de segurança em plataforma. 

• HUET - Escape de aeronave submersa. 

• NRs 5, 6, 10, 12, 13, 20, 30, 33, 34, 35   

 

    



Graduação em Engenharia de Produção concluída em julho de 2011 na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ).     

   

Ensino Médio: Colégio Pentágono da 1° a 3° série do ensino médio de 2001 a 2003     

 

    

CONHECIMENTO EM LÍNGUAS:     

    

• Inglês nível avançado:     

Cursado no CCAA durante o período de julho de 1996 a julho de 2002.     

    

• Espanhol nível intermediário:     

    

Cursado no CNA durante o período de junho de 2006 a julho de 2007     

    

    

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL     

    

ÚLTIMA:     

    

ROHDE NIELSEN DO BRASIL DRAGAGEM LTDA, onde trabalhei de 12/06/2018 à   

15/03/2019. Realizei 5 embarques no navio draga Gefion R, ambos com tripulação mista de 

brasileiros e estrangeiros em escala de embarque de 28 por 28, devidamente comprovado em 

CIR.    

    

    

ANTERIORES:    

    

    

GALÁXIA MARÍTIMA S.A, onde trabalhei como Segundo Oficial de Máquinas (2OM) de 

15/05/2015 à 02/05/2017. Realizei 6 embarques no navio Varada Ibiza e 1 embarque no navio 

Varada Maresias, ambos com tripulação mista de brasileiros e estrangeiros e escala de 

embarque de 28 por 28, devidamente comprovado na CIR.    

    

    

LOGIN – Logística Intermodal, como Segundo Oficial de Máquinas (2OM) de  

20/09/2013 à 21/01/2015, realizei 1 embarque no navio RR Europa, 2 embarques no navio 

Login Tambaqui, 1 embarque no navio Login-Pantanal, aproximadamente 264 dias 

embarcado como 2º oficial de máquinas, devidamente comprovado na CIR.    
    

    

Transpetro – Petrobras Transportes, praticagem realizada durante o período de 

09/02/2013 à 09/08/2013, no navio tanque petroleiro POTENGI onde desenvolvi tarefas 

relacionadas à: segurança pessoal e ambiental, alternadores, motores e circuitos elétricos, 

transferência e condicionamento de óleos, sistemas auxiliares e bombas, caldeiras, máquina 

propulsora, refrigeração, sistema de governo, serviço de quarto, automação.  


