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Resumo do Currículo 

Sólidos conhecimentos nos eventos de SST do eSocial. Experiência em auditorias do sistema de gestão de ISO’s, 

vivência na área ambiental com gerenciamento de resíduos sólidos e tratamento de efluentes. Habilidade em 

ministrar treinamentos de construção civil e chão de fábrica, acompanhamento de fiscalizações trabalhistas, 

gerenciamento de programas e laudos ocupacionais, inspeções, relatórios e indicadores do SESMT. 

 

Objetivo 

Atuar na área de segurança, saúde do trabalho e meio ambiente, contribuindo com a equipe nas melhorias de 
segurança ocupacional dos colaboradores, bem como a conscientização da preservação do meio ambiente. 

 

Formação Acadêmica 

 Pós Graduação em QSMS – Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Concluído em Dezembro de 2014 

Universidade Castelo Branco - Rio de Janeiro, RJ 

 Superior em Gestão Ambiental Concluído em Dezembro de 2012 

Universidade Anhanguera - Niterói, RJ 

 Técnico de Segurança do Trabalho Concluído em Fevereiro de 2008 

Centro Educacional de Niterói - Niterói, RJ 

 
Experiência Profissional 

 
Técnico de Segurança do Trabalho 
CCAPA - Companhia Caminho Aéreo do Pão de Açúcar – Setor de Turismo                                Março de 2020 (Atual) 
 
Liberação de PT – Permissão e Trabalho, APR – Análise Premilinar de Risco, supervisão de trabalho em altura e 
transporte e movimentação de carga. Análise e gerenciamento de documentação de SST de prestadores de serviço, 
atualização de procedimentos e formulários do departamento. Gestão de dados do LTCAT, para envio de 
informações do evento S-2240 (Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco) no sistema SOC. 
 
Consultor de Segurança 

FR CONSULTORES ASSOCIADOS – Consultoria de SST focada no eSocial. Junho de 2017 a Novembro de 2018 

Coordenação e implantação dos procedimentos da consultoria de SST para o eSocial. Elaboração de  PPRA, 

PCMSO, LTCAT em conformidade com os respectivos códigos das tabelas dos eventos de SST esuas atualizações. 

Prospecção de novos clientes, treinamento de equipe no levantamento dos riscos durante visita técnica. 

Técnico de Segurança do Trabalho 

SYSTEM EMPREENDIMENTOS LTDA – Construção Civil Agosto de 2015 a Julho de 2016 

Implantação de sistema de gestão de SSO, com aplicação do PDCA. Elaboração de política de segurança, 

procedimentos, formulários e treinamentos admissionais, periódicos e específicos. Estudo com testes de EPI’s de 

maior vida útil, viabilizando redução de custo na compra dos equipamentos elevando o nível de proteção dos 

colaboradores. Elaboração de APR's, sinalização de canteiro, supervisão e acompanhamento de atividades de 

trabalho em altura. Implantação e suporte a CIPA, mapa de riscos, preenchimento de PPP, controle de ASO. 

Técnico de Segurança do Trabalho II 

JOÃO FORTES ENGENHARIA SA – Construção Civil Dezembro de 2012 a Junho de 2015 

Atualização e gestão dos programas ocupacionais (PPRA , PCMAT), procedimentos e formulários das obras de 

Niterói. Alcançando a meta referente a autos de infração do MTE (sem multas) em relação autos de infrações 

documentais do SESMT. Promovido após 4 meses a Técnico de Segurança nível 2. Treinamento para membros de 

CIPA, trabalho em altura e espaços confinados. Investigação de acidentes e incidentes, relatórios técnicos com 

indicadores de gestão de segurança, manutenção do certificado de qualidade PBQP-H. Prêmio VITAE-RIO - 

Construção Segura Empresa Viva em 2014. Conquistando "Ouro" concedido pelo SECONCI. 
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Experiência Profissional 

Gestor Ambiental e Técnico de Segurança do Trabalho Pleno 

INDÚSTRIAS SEVES - ELECTROVIDRO S/A – Fábrica de Artefatos de Vidro Setembro de 2011 a Agosto de 2012 

 
Principais Atividades Meio Ambiente: Modernização da ETDI (Estação de Tratamento de Efluentes Industriais) 

com automação do processo, otimizando e alavancando a capacidade de tratamento dos efluentes. Gerenciamento 

de resíduos sólidos classe I e II, controle de manifesto e certificado de destinação final. Contratação de serviços 

terceirizados para cumprimento das condicionantes de LO licença de Operação do INEA. Gerenciamento de equipe 

de manutenção predial da unidade, controle de vetores, treinamento de integração ambiental, coleta seletiva. 

Principais Atividades Segurança do Trabalho: Eleição de CIPA e SIPAT. Inspeção em máquinas e equipamentos 

com adoção de medidas de engenharia, reduzindo ruído em 5 dB no setor de Selagem de Isoladores, 

substituindo gradualmente os abafadores de ruídos por protetor auricular tipo arco, possibilitando maior 

conforto ao usuário consequente adesão ao seu uso e redução de custo do SESMT. Apresentação dos 

indicadores em reuniões do sistema de gestão ISO 9001, treinamentos e integrações e gestão dos programas 

ocupacionais. 

 
Técnico de Segurança do Trabalho 

CONSTRUTORA PDG - PODER DE GARANTIR – Construção Civil Agosto de 2009 a Junho de 2011 

Supervisão de obras, palestras, DDS, treinamento de brigada de incêndio, treinamento admissional, específico e 

periódico. Avaliação PPRA e PCMSO, das empresas terceirizadas, supervisão das atividades em campo observando 

as condições de trabalho e os riscos originados no processo produtivo, orientação quanto à forma segura na 

execução das tarefas. Inspeção nos extintores de incêndio, equipamento de proteção individual e coletiva, 

coordenação de reuniões de comissão de designados, implantação e suporte a CIPA - SIPAT, relatórios de riscos 

ambientais, supervisão de entrada em espaços confinados. 

 

Técnico de Segurança do Trabalho (Terceirizado ACR Serv. Industriais) 

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL Dezembro de 2008 a Junho de 2009 

Emissão de LT (Licença de Trabalho), supervisão de transportes de produtos radioativos, trabalhos em altura e 

movimentação de cargas. Elaboração de projeto de sinalização de rotas de fuga, avaliador dos simulados de 

emergências, avaliação quantitativa de agentes ambientais com uso de equipamentos de higiene ocupacional, 

catalogação dos espaços confinados do site da INB Resende. 

 

Cursos de Aperfeiçoamento 

Sólidos conhecimentos no eSocial, eventos de SST 

Aspectos Técnicos e Legais da Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial 

Supervisor de Entrada em Espaços Confinados NR 33 – 40 Horas 

Primeiros Socorros – 16 Horas 

Instrutor de Trabalho em Altura NR 35 – 40 Horas 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade NR 10 – 40 Horas 

 
Habilidades 

Pacote Office: Nível Avançado 

 World 
 Power Point 
 Excel 


