
Marcelo de Oliveira Santos 
 

 
 
 
 
 
 

Objetivo: 

Rua Domingos Faustino Sarmiento, 957 – Jardim Alpino 
CEP: 04836-360 – São Paulo – SP 

Fone: Res. 55 (011) 5971-1894 / 55 (011) 99547-2048 
marcelo_olivers@hotmail.com 

Nacionalidade: brasileiro - Estado Civil: divorciado 

 

Engenheiro Eletricista 

 
 

 Síntese de Qualificações 
 
Experiência na elaboração, desenvolvimento e orientação de planos de manutenção, sendo 
responsável pela realização de especificações técnicas, desenhos, métodos, treinamento de 
equipe, segurança das atividades de manutenção, utilização do equipamento de proteção, 
entre outros; 

 
Elaboração de catálogos técnicos, moldes para ferramentas e dispositivos de alimentação de 
equipamentos do seguimento de climatização, além de realizar testes operacionais do startup; 

 

Atuação em procedimento de construção, montagem, funcionamento, manutenção e reparo de 
instalações e equipamentos elétricos e mecânicos; 

 
Desenvolvimento de projetos focados na redução de custos de manutenção, cogeração, 
consumo energético; 

 
Dentre estas qualificações, todo um acervo técnico com base na formação voltada ao ramo de 
climatização e refrigeração, desde cursos profissionalizantes, técnicos e treinamentos com 
fabricantes de equipamentos do ramo climático; 

 
Gestão de manutenção predial, focando nas áreas técnicas de elétrica, civil, hidráulica e 
sistema de climatização e refrigeração, atuando na elaboração e execução de projetos elétricos 
industriais em subestações de baixa e média tensão, análises e ações de corretivas, 
preventivas e preditivas em equipamentos e dispositivos de proteção e controle, provendo 
inovação a instalação quanto as necessidades pós avaliações técnicas. 

 
Vivência por mais de 15 anos no departamento de Manutenção, dentre as atribuições: 
supervisionar equipe de manutenção geral, planejamento das atividades, controle de recursos, 
elaboração de planos de manutenção. Experiência em subcontratação de fornecedores de 
serviços e materiais, com forte atuação ao atendimento a fim de formalizar grandes parcerias, 
além de realizar cotações e propostas orçamentárias, com atuação direta em recursos 
humanos, departamento de pessoal e financeiro. 

 

Vasto conhecimento na gestão de pessoas, desde equipe técnica a saúde financeira da 
empresa, desta forma totalmente aplicada aos processos internos no foco total dos resultados 
favoráveis ao crescimento da empresa. 
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Formação Acadêmica: 

 
MBA- Pós-graduação em Gestão Empresarial 

 Inicio em 06/08/2011 – 04/05/2013 
 Universidade Estácio de Sá – FINTEC 

 

Graduação em Engenharia Elétrica com Ênfase Eletrônica 

 Concluído em 16/07/2009 
 Universidade Estácio de Sá – UNIRADIAL 

 

Técnico de refrigeração e Climatização – SENAI “Oscar Rodrigues Alves” 

 Concluído em 14/12/2004 
 SENAI “Oscar Rodrigues Alves” 

 

Experiência Profissional: 

 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A 

 Inicio em 20/03/2019 – 21/04/2022 
 Cargo: Engenheiro Eletricista 

 

AIRSIL MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI 

 Inicio em 30/10/2017 – 01/04/2019 
 Cargo: Engenheiro Eletricista 

 
GRUPO MAC – Um ano e sete meses 

 

Empresa: Mac Engenharia Instalações e Comércio Ltda. 

 Inicio em 24/02/2016 – 04/10/2017 
 Cargo: Engenheiro Eletricista 

 

GRUPO SERVTEC – Oito anos 
 

Empresa: Servtec Instalações e Manutenção Ltda. 

 Inicio em 01/10/2013 – 23/02/2015 
 Cargo: Gestor de Contratos 

 
Empresa: Tecser Engenharia Ltda. 

 Inicio em 28/12/2011 – 31/10/2012 
 Cargo: Gestor de Contratos 

 
Empresa: Servtec Instalações e Manutenção Ltda. 

 Inicio em 12/06/2011 – 27/12/2011 
 Cargo: Coordenador de Manutenção 

 
Empresa: Servtec Instalações e Manutenção Ltda. 

 Inicio em 08/10/2007 – 12/06/2011 
 Cargo: Supervisor de Manutenção 

 
Empresa: Servtec Instalações e Sistemas Integrados Ltda. 

 Inicio em 09/03/2007 – 08/10/2011 
 Cargo: Técnico Líder de Manutenção 

 


