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Objetivo: Novos desafios, crescer profissionalmente e de maneira produtiva, contribuindo para o 

desenvolvimento da organização como um todo. 

 
Formação Acadêmica 

 

• Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho  

Faculdade Pitágoras – 600 horas / CREA Ativo 

• Engenharia Ambiental e Sanitária  

Faculdade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC 

• Técnico em Segurança do Trabalho  

Escola Técnica JK – Ipatinga 

 

Cursos Extracurriculares  

 

Informática: Pacote Office / Excel: Avançado.  

Treinamentos Extras: Formação de Auditores Internos SGI; NR 33 – Supervisor de Espaço Confinado; NR 

35 – Trabalho em Altura; NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis.  

 

Experiência Profissional  

 

LAMATO Engenharia 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Atividades: Assessorar projetos de engenharia mecânica, controlar perdas potenciais e reais de processos, 

produtos e serviços, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e 

corretivas. Gerenciar atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente e coordena equipes, ministrar 

treinamentos legais, controlar indicadores de segurança e meio ambiente, realizar auditorias internas e 

acompanhar auditorias externas e perícias trabalhistas. 

Período: 01/07/2022 até o momento. 

 

Barreto Noman Distribuidora de Bebidas LTDA – Revenda AmBev 

Técnico em Segurança do Trabalho 

Atividades: Aplicar na empresa o sistema SDPO (Sales & Distribuition Process Optimisation) da 

AmBev/ABInbev no que diz respeito ao pilar de segurança do trabalho e demais Normas Regulamentadoras 

aplicáveis as atividades de carregamento, descarregamento e transporte de bebidas, manutenção e 

abastecimento de carros e caminhões, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam os riscos, 

realizar inspeções, treinar e conscientizar os empregados, realizar campanhas e palestras, coordenar CIPA e 

SIPAT. 

Período: 12/02/2019 até 31/01/2022 

 

EMEX – Empresa Mineira de Explosivos  

Técnico em Segurança do Trabalho 

Atividades: Supervisionar as atividades de fabricação de dinamite granulada, dinamite em emulsão, dinamite 

encartuchada, seleção, fiação e extrusão de cordel detonante, manutenção mecânica, civil, montagem de 

andaime e carregamento de materiais, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam os riscos de 

ocorrência de acidentes, realizar inspeções, treinar e conscientizar os empregados. Preparar programas de 

treinamento sobre segurança do trabalho, realizar campanhas e palestras, coordenar CIPA e SIPAT, 

confeccionar e desenvolver PCA e PPR. 

Período: 10/05/2017 a 07/01/2019 



 

 

NM Engenharia e Construções LTDA  

Estagiaria (Engenharia Ambiental)  

Atividades: Elaborar Programa de Meio Ambiente, realizar treinamento de Meio Ambiente, emitir relatórios 

de geração e destinação de resíduos, revisar planilha de legislação ambiental, revisar planilha de aspectos e 

impactos ambientais, avaliar as FISPQ´s, inspecionar as instalações de armazenamento de resíduos, 

acompanhar o cadastro de fornecedor de produtos florestais e/ou destinação de resíduos.  

Duração: 300 horas  

 

Fundação São Francisco Xavier - FSFX  

Técnico em Segurança do Trabalho – SESMT Coletivo  

Atividades: Assessorar as empresas contratadas da área interna da Usiminas (Siderurgia).  

Supervisionar atividades, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam os riscos de ocorrência de 

acidentes, realizar inspeções, treinar e conscientizar os empregados. Preparar programas de treinamento sobre 

segurança do trabalho, realizar campanhas e palestras.  

Período: 13/12/2010 á 31/03/2016  

 

CONVAÇO – Construtora Vale do Aço LTDA.  

Técnico em Segurança do Trabalho  

Atividades: Elaborar programas legais para as obras (PPR, PPRA, PCA), auxiliar a coordenação de segurança 

(planilhas NR 04, controle estatístico, PPP, lançar CAT no sistema do INSS). Realizar palestras, treinamentos 

e inspeções de segurança e meio ambiente, acompanhar atividades na área interna da USIMINAS, UMSA e 

CENIBRA, implantar e manter o Sistema de Gestão Integrado. 

Período: 13/01/2009 á 10/12/2010 


