
Gilson Tavares da Silva 

Brasileiro, casado, 63 anos 

Rua Antônio Valdevino da Costa, 280  

Bloco 30 Aptº 403 

Cordeiro – Recife – PE (Disponivel para viagens e mudança). 

Telefone: (81) 3452-0467 – (81) 9.9913-6096 

E-mail: gilsontavaressilva1959@gmail.com 

 

OBJETIVO PROFISSIONAL. 

 

INSPETOR DE QUALIDADE/ DILIGENCIADOR 

 

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES. 

Vinte e cinco anos em uma empresa conceituada no segmento de metalurgia, onde adquirimos vasta 

experiência na inspeção (Dimensional, LP, Medição de espessura, Teste de pressão, Visual e dimensional de 

solda), fabricação, montagem de estrutura metálica, vasos de pressão, trocadores de calor, caldeiras e 

plantas inteiras de álcool e açúcar, assumindo em paralelo a função de  supervisor técnico em álcool e 

açúcar, destes,  quatorze anos exercemos a função de coordenador do controle de qualidade. Nos últimos 

treze anos, exercemos a função de diligenciador e inspetor  na fabricação e montagem de vasos de pressão, 

caldeiras, Silos, empurradores, barcaças, terminal flutuante, tanques de estocagem, tanques em PRFV, 

estruturas metálicas, inspeção de PSV após manutenção e calibração em grandes empresas de engenharia, 

onde fui favorecido na amplitude de meus conhecimentos, competências e habilidades técnicas. 

FORMAÇÃO: 

 

• Técnico em Química Indústria - Escola Técnica Federal de Alagoas 

• Graduação em Química Industrial - Parado – UFPE (55% concluído) 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

 

 

• 2010 –   2022 - INTERTEK 

    Cargo: Inspetor/ Diligenciador.  (08/08/2010 – 07/04/2022) PJ. 

Principais atividades:  

    (Sistema de Diluição de Magma – 3m3) Realizar  diligenciamento e  inspeção   visual,  

    Dimensional, LP e TH nos  tanques em aço inoxidável. (20/02/2022 –  07/04/2022).  

    Conclusão de contrato. 

    (PROJETO  PARNAIBA  6950  – TECHINT) Realizar  diligenciamento e  inspeção   visual,  

    dimensional,  TH,  dureza,  acetona  e  queima  nos  tanques   SCALE   INHIBITOR   TANK – 

    20PBN30BB001 e SODIUM HYPOCLORITE TANK – 20PBN10BB001 em  PRFV com  escadas e 

    plataformas em aço carbono. (24/06/2020 –  03/03/2021) Conclusão de contrato. 

(PROJETO CAMAÇARI CT 11311 – BRASKEM) Realizar diligenciamento e inspeção de 

LP, dImensional e visual de solda, dimensional do vaso e conexões, pintura em um silo (RA 

STRIPPER V-49-01) em aço inoxidável com sapatas em aço carbono. (30/10/2019 – 

31/03/2020) Conclusão do contrato. 
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(PROJETO BP USINA TROPICAL) Realizar acompanhamento e inspeção de reparo, 

montagem, adequação e interligação dos equipamentos, tais como: Tanque de estocagem 

de álcool, pontes rolantes, preparação/compactação em sistema de entrada/saída do 

estacionamento de caminhões, sistema de decantação de águas residuárias com adequação 

das caixas existentes e uma nova caixa, adequação NR 10 do armazém de açúcar, 

construção de sistema de carregamento de caminhão com vinhaça e uran, instalação de 

uma sonda oblíqua e aumento da área física do laboratório pagamento de cana. 

Acompanhando e realizando as inspeções, cobrando relatórios de: topografia, nivelamento, 

compactação, LP, visual de solda, partículas magnéticas, ultrassom, pintura e TH, 

garantindo assim a qualidade e fazendo com que os itens dos pedidos cheguem ao cliente 

com a qualidade solicitada no prazo contratual e/ou acordado.  

(05/02/2018 – 17/05/2019) Conclusão de obra. 

(PROJETO BP ITUMBIARA) Realizar acompanhamento e inspeção da                   

fabricação,  montagem e interligação dos equipamentos, tais como: Sementeira, filtro, 

tubulações, desaeradores, adequação da destilaria na NR 13 e projeto de fertirrigação. 

Acompanhando fabricação, montagens e inspeções cobrando certificados de qualidade e 

relatórios de: LP, visual de solda, pintura e TH, garantindo assim a qualidade e fazendo com 

que os itens dos pedidos cheguem ao cliente com a qualidade solicitada, no prazo contratual 

e/ou acordado.  (05/02/2017 – 20/09/2017) Conclusão de obra. 

(PROJETO CARGILL) Realizar inspeção e diligenciamento de fabricação, (um terminal 

flutuante, três empurradores e vinte barcaças para transporte de soja), acompanhar todas 

as etapas de fabricação e inspeção dos ensaios necessários tais como ultrassom, liquido 

penetrante, partícula magnética, pressão positiva e negativa (estanqueidade), dimensional 

e inspeção para embarque, verificando dimensional, soldagem, continuidade dos cabos, 

teste de mar, documentação e pintura. Emitir relatórios de diligenciamento e inspeção,  

certificado de liberação, analisar documentação técnica para liberar embarque e posterior o 

data-book, supervisionar embarque e emitir relatórios, fazendo com que os itens dos 

pedidos cheguem ao cliente com a qualidade solicitada e no prazo contratual e/ou acordado. 

(28/04/2015 -  24/09/2016 Conclusão do projeto) 

(PROJETO BP USINA TROPICAL) Realizar acompanhamento e inspeção da                   

fabricação, montagem e interligação dos equipamentos, tais como: Evaporadores, vácuo, 

decantadores estrutura metálica e caldeiras. Acompanhando as inspeções e       cobrando 

relatórios de: Topografia, nivelamento e torqueamento dos  elementos de fixação, LP, visual 

de solda, pintura e TH garantindo assim a qualidade e fazendo com que os itens dos pedidos 

cheguem ao cliente com a qualidade solicitada e no prazo contratual e/ou acordado. 

(05/01/2014 -  20/03/2015 Conclusão do projeto) 

(PROJETO PTA POY PET) Realizar inspeção e diligenciamento de fabricação, (vasos de 

pressão e estrutura metálica), acompanhar todas as etapas de fabricação e inspeção dos 

ensaios necessários tais como ultrassom, liquido penetrante, partícula magnética, pressão 

positiva e negativa (estanqueidade), dimensional e inspeção para embarque, verificando 

dimensional, soldagem, documentação e pintura. Emitir relatórios de diligenciamento e 

inspeção,  certificado de liberação, analisar documentação técnica para liberar embarque e 

posterior o data-book, supervisionar embarque e emitir relatórios. Nesta obra realizamos 

inspeção e diligenciando de estruturas metálicas, tanques em AISI 304,  vasos de 

pressão em AISI 304 e aço carbono, fazendo com que os itens dos pedidos cheguem ao 

cliente com a qualidade solicitada e no prazo contratual e/ou acordado.  

(01/06/2011 -  06/09/2013 Conclusão do projeto) 

(PROJETO ETH-BRENCO) Acompanhar todas as atividades  de fabricação e inspeção  dos 

equipamentos, tais como: (Inspeção dimensional, visual de solda e pintura), supervisionar 

embarque,  emitir carta de liberação, relatórios semanais com evidencias fotográficas e 

documentais sobre o andamento da obra. “Esteiras metálicas, mesas alimentadoras e 

câmara de palha”. Fazer com que os prazos contratuais e/ou acordados sejam cumpridos. 

(08/08/2010 – 28/05/2011 Conclusão do projeto) 



 

 

 

• 2009 -2010 Embratecno Consultoria Serviços Técnicos e Suprimentos S/S Ltda 

    Cargo: Inspetor/ Diligenciador.  (14/10/09 – 06/8/2010 Conclusão do projeto) 

Principais atividades: Acompanhar todas as atividades  de fabricação e inspeção  dos 

vasos de   pressão em aço carbono, tais como: (Traçagem, calandragem, Inspeção 

dimensional, liquido penetrante, tratamento térmico (vasos de H2S),teste hidrostático, 

ultrassom, partículas magnética, radiografia, dureza e pintura), supervisionar embarque,  

emitir carta de liberação, relatórios semanais com evidências fotográficas e documentais 

sobre o andamento da obra, analisar documentação técnica  para liberar os equipamentos e 

posterior o data book. Fazer com que os itens comprados cheguem nos prazos contratuais 

e/ou acordados. (PROJETO PETROBRAS UN-REPAR-PR. - CONSÓRCIO CONPAR). 

• 1984 - 2009 – Codistil do Nordeste Ltda. 

    Cargo: Assistente Técnico Destilaria.             (13/07/84 – 03/08/09) 

Principais atividades: Assistência técnica, colocar em funcionamento os equipamentos 

fornecidos, inspecionar, supervisionar e orientar montagens industriais tais como: 

Montagem de destilaria, caldeiras, tanque de estocagem e equipamentos para fábrica de 

açúcar.(vácuo, caixa de evaporação, cristalizador, secador...). 

Cargo: Assistente coordenação de qualidade. (01/03/88 - 01/12/93) 

       Coordenador técnico.          (01/12/93 – 01/08/94) 

       Coordenador controle de qualidade.    (01/08/94 – 01/04/02) 

Principais atividades: Responder pelas atividades do controle de qualidade, comandando  

e orientando aos inspetores referente as atividades necessárias para os itens em fabricação. 

Analisar, adaptar e corrigir procedimentos, elaborar PIT, fiscalizar elaboração de data-book, 

acompanhar e apresentar documentação aos inspetores externos, supervisionar ensaios 

realizados nos equipamentos em fabricação, tais como: LP, ultrassom, PM e RX,  

responsável pela área de solda, desenvolvendo novos procedimentos, elaboração de EPS, 

RQPS e RQTS, supervisionado pelo nível II de solda. 

Cargo: Apoio Técnico a Vendas.                   (01/04/02 – 03/08/09) 

Principais atividades: Visitar clientes fazendo pré-vendas levantando as necessidades 

referente reformas, otimizações e equipamentos novos. Acompanhamento no pós-vendas, 

verificando se o funcionamento dos equipamentos após reformas, otimizações e/ou 

equipamentos novos, funcionaram conforme prometido e caso necessário operar e/ou 

orientar os operadores no funcionamento para atingir os objetivos do investimento 

realizado.  

Elaboração de orçamentos com levantamento da quantidade de mão de obra e materiais, 

custos de matéria prima, prazos de entrega e elaboração de propostas técnicas. 

QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS 

• Curso Nível I em Solda – FBTS (Parado o processo de certificação). 

• Curso ISO SÉRIE 9000 - SEBRAE  

• Curso A PINTURA NA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA - SUMARÉ 

• Curso CHEFIA E LIDERANÇA - SENAC 

• Curso NR10, NR13, NR33, NR35 e SEP 

• CURSO TEORICO – PRATICO SOLDAGEM MIG/ MAG – WHITE MARTINS 

• CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SENAI 

• CURSO DE METROLOGIA – SENAI 

• GESTÃO DE PROJETOS – VEDUCA 

• INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE EM CALDEIRAS – NR13 DESCOMPLICADA 


