
ARNALDO MENDES DA COSTA JUNIOR 
 
Marítimo, brasileiro, 47 anos, casado e com filhos 
Saracuruna  - Duque de Caxias - Rio de Janeiro 
costamjr.elt@gmail.com 
https://www.linkedin.com/in/arnaldo-mendes-5173b579 LinkedIn 
Tel.: (21) 97515-2280 
 

Objetivo 
Tenho como objetivo atuar em uma empresa industrial no ramo marítimo ou offshore, 
onde eu possa por em prática a minha experiência profissional, bem como absorver 
conhecimento na área de atuação, buscando novos desafios para minha carreira, 
continuando assim, o meu desenvolvimento profissional. 
 

Resumo profissional 
Possuo experiência em manutenção na área industrial de elétrica e instalações 

elétricas, bem como manutenção em rede aérea de energia elétrica de alta e baixa 

tensão, possuo experiência como técnico eletrônico na área de segurança eletrônica e 

telecomunicação, também tenho conhecimento intermediário em informática devido 

a cursos extracurriculares, acumulando assim anos de experiências nas funções citadas 

acima, gosto de trabalhar na área técnica e pretendo expandir meus conhecimentos. 

 

Formação 
Escolaridade 
Ensino Médio Técnico Profissionalizante completo 
 

Curso técnico  
Técnico eletrônico (Escola técnica Sandra Silva). 
 

Cursos e qualificações 
Curso de adaptação naval para marítimos da seção máquinas – Área de concentração 
eletricidade. Realizado pelo CIAGA no ano de 2018; Certificado de Proficiência (DPC-
1034), atestando estar devidamente qualificado com as competências definidas na 
Convenção STCW-78, como emendada na Regra III/7, Seção A-III/7, Tabela A-III/7. 
Certificados – TBS/I - Instrução básica em sobrevivência pessoal, combate a incêndio, 
primeiros socorros, segurança pessoal e responsabilidade pessoal. 
EESS - Curso especial de embarcações de sobrevivência e salvamento. 
ECIA - Especial avançado de combate a incêndio. 
EPSM - Curso especial de primeiros socorros médicos. 
EOPN - Curso especial para oficial de proteção do navio.  
Curso básico de NR10 – Segurança em instalações e serviços com eletricidade. 
Curso de NR11/NR34 - Auxiliar de movimentação de cargas. 



Curso de RN12 – Capacitação em máquinas e equipamentos. 
Curso de RN35 – Capacitação técnica de trabalho em altura. 
Curso de NR33 – Capacitação técnica vigias e executantes em espaço confinados. 
Curso intermediário de NR20 – Líquidos combustíveis e inflamáveis. 
Curso de Máquinas e Comandos Elétricos – Carga horária total de 80 horas. 
Curso de Controladores Lógicos Programáveis (CLP) – Carga horária total de 40 horas. 
Treinamento Montagem de Painel Elétrico – Carga horária total de 12 horas. 
Curso Técnico em Telecomunicação ETN (Escola Técnica Net). 
Técnicas Básicas de Instalações Elétricas Prediais (SENAI). 
Certificação Profissional Bilíngue, Inglês (Wizard). Interrompido temporariamente. 
Curso Extracurricular de técnicas Básicas de Montagem de Circuito Fechado de TV 
(CFTV). 
Curso Extracurricular de Técnicas de Montagem e Manutenção de 
Microcomputadores. 
Curso Extracurricular de I.R.L.A., Telefonia Básica, Telecomunicação e Fibra Ótica. 
Certificado de Conclusão no curso de Diversidade. 
Certificado de Conclusão no curso de Autodesenvolvimento. 
Certificado de Conclusão no curso de Relação no Trabalho. 
 

Idioma               

Inglês: Iniciante 
Português: Fluente (nativo) 
 

Histórico profissional 
 

Transpetro 
Eletricista – de Dezembro/2018 até o momento 

Net Rio 
Técnico II - de Junho/2011 a Abri/2018 
Técnico eletrônico 

Cral Sistemas e Segurança Eletrônica 
Auxiliar Técnico I - de Outubro/2008 a Maio/2011 
Técnico em Sistemas de Segurança Eletrônica 

Gpan Sistemas de Segurança 
Auxiliar de Monitoramento - de Junho/2007 a Outubro/2008 
Atuava em campo como Técnico em Sistemas de Segurança Eletrônica e realizava 
reparos na empresa na área de elétrica, eletrônica e telecomunicação. 

Qualitas Tecnologia e Serviços 
Eletricista – de Março/2004 a Abril/2004 (Nota: perda de contrato da Empresa) 
Atuava como eletricista de rede aérea. 

 

 



Conesul Construções Elétricas 
Eletricista cortador C – de Dezembro/2003 a Fevereiro/2004 
Atuava como eletricista de corte de fornecimento elétrico e instalação de medidores 
elétricos bem como a construção de padrões para os medidores. 

Associação de Pregoeiros de Pescados e Afins do Estado do Rio de 
Janeiro (Ceasa) 
Eletricista – de Junho/2000 a Julho/2003 
Eletricista do pavilhão e da subestação elétrica. 

Conesul Construções Elétricas 
Ajudante B – de Dezembro/99 a abril/99 
Manutenção da rede elétrica aérea como troca de cruzetas, transformadores, postes e 
cabos de alta e baixa tenção. 
 

Último salário e benefícios 
Último salário 
R$ 7.560,54 atualmente 
 

Benefícios 
vale- alimentação, seguro de vida, plano de saúde, assistência odontológico e 
participação de lucros da empresa, desconto em diversos cursos. 
 

Outros objetivos 
Pretensão salarial 
A combinar. 
 

Região de interesse 
Preferência pela região do Rio de Janeiro. 
Aceita viajar pela empresa. 
Aceita considerar propostas de outras regiões. 
 

Informações complementares 
Sou um profissional dedicado, responsável, comprometido com o trabalho, focado, 
gosto de cumprir metas, tenho facilidade de aprendizado, busco sempre melhora na 
minha qualificação profissional, fiel aos princípios da empresa, principalmente no 
quesito segurança, estando ciente dos transtornos causados por falta desta, tenho 
facilidade em manter um bom relacionamento profissional, contribuindo assim para 
um ambiente saudável de trabalho em equipe. 

 


