
HISTÓRICO  DE  TRABALHO

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)

✓ Auxiliar de desenhos técnicos (CAD) e projetos
NR11 e NR12;

✓ Manutenção e monitoramento de sistemas
pneumáticos, hidráulicos e termodinâmicos;
✓ Simulação estrutural em Abaqus com
modelamento no Catia V5 (3DExperience);

✓ Indicadores de Eficiência (KPIs, Índice de
Sucata);

✓ Análise de Modos de Falhas e Efeitos FMEA
(Failure Mode and Effect Analysis);

Estágio  em  Engenharia  Mecânica  -  de  Fevereiro/2017  a

Dezembro/2018

Pulso Conultoria

✓ Desenvolvimento de pipeline de marketing
inicialmente pra própria Pulso, sendo
posteriormente inserido no portfólio de serviços
de consultoria da empresa.

Membro  da  Célula  de  Marketing  -  de  Fevereiro/2013  a

Dezembro/2013

RICARDO RIBEIRO
E N G E N H E I R O
M E C Â N I C O

SÍNTESE  DE  QUALIFICAÇÕES

● Engenheiro Mecânico graduado pela
Universidade Federal Fluminense (UFF),

dois anos como estagiário de
Engenharia Mecânica na Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN)

trabalhando no PCM de uma linha de
recozimento contínua de chapas
através da elaboração de desenhos
técnicos (CAD), inspeção e
acompanhamento (FMEA, MASP) de
rolos, acoplamentos, sistemas
pneumáticos e hidráulicos. Atuação
também na aplicação de 5S, Patrulha
de Segurança e projeto de melhoria
utilizando o Catia V5 para criação do
modelo e posterior simulação no
Abaqus.

● Experiência na elaboração,

desenvolvimento e orientação de
projetos acadêmicos socioculturais,
como por exemplo, a Caravana Cultural,
Trote Cultural, Núcleo dos projetos
EEIMVR, entre outros.

● Vivência na área vendas com
atuação no varejo e em projetos de
plano de marketing e atendimento.

Diretório Central dos Estudantes (DCE-UFF)

✓ Participação em projetos de melhoria da
infraestrutura da universidade e atividades
socioculturais destinadas à comunidade
acadêmica;

✓ Representação dos discentes no conselho o qual
faz parte o reitor, pró-reitores e representantes dos
professores e funcionários da Universidade.

Conselheiro  Universitário  -  de  Maio/2013  a

Novembro/2016

Taco System 

✓ Segundo lugar no ranking de vendas da loja,

respondendo na ausência da gerência da
unidade.

Vendedor  -  Empresa  do  setor  de  vestuário ,  com  mais  de

126  lojas .

Autônomo

✓ Ministrei aulas particulares durante o Ensino
Médio para alunos de anos anteriores
e, posteriormente, para vestibulandos. Lecionei
também para alunos do ciclo básico dos
quatro cursos de engenharia oferecidos na
unidade da Universidade.

Lecionando  aulas  particulares

Avenida Barão de Itambi ᴥ Bairro Botafogo
CEP 22231-000 ᴥ Rio de Janeiro ᴥ RJ
(21) 98341-8381 ᴥ
ricardocarvalhoribeiro@id.uff.br
26 anos ᴥ Brasileiro ᴥ Solteiro



REFERÊNCIAS

IDIOMAS

Inglês - Intermediário
Espanhol – Básico

INFORMÁTICA

Informática
AutoCAD – Avançado
Excel – Avançado
Abaqus – Intermediário

Seria um erro recomendar o Ricardo sem destacar sua capacidade de comunicação e

interação. No período que trabalhei com ele nos projetos da faculdade percebi, logo de início,

que sua capacidade de se relacionar geraria não só uma melhor convergência para as ações

da equipe como também sua rápida ascensão nos cargos.

Breno de Souza Ribeiro

Engenheiro Mecânico Ternium (bsouza@ternium.com.br)

Conheci o Ricardo na faculdade, mas foi durante o estágio na Companhia Siderúrgica

Nacional que pude perceber sua capacidade de resiliência na solução dos problemas. Foram

dois anos atuando juntos na manutenção e, diferente da maioria, seu interesse e

disponibilidade ultrapassavam e muito às seis horas obrigatórias.

Rodrigo Polettini

Trainee de Planejamento Techint Engenharia e

Construção (rvaleiropolettini@tetebracm.com)

FORMAÇÃO  ACADÊMICA

Engenheiro Mecânico – Universidade
Federal Fluminense (UFF)

Conclusão  –  10/2019

Python para Data Science e Machine
Learning 

Udemy

Data Science de A a Z - Extraçao e Exibição
dos Dados
Udemy

Estratégias de negociação - Técnicas de
vendas
Udemy


