
Eder de Abreu  

Casado, 3 filhos maiores  

Residente e domiciliado na região SUL – Ipiranga -  São Paulo, SP Cel. 

(11) 95979-8221 - 99559-9171  

admhomer@hotmail.com   

  

  

Objetivo   

Técnico em Segurança do Trabalho - Liderança de equipes/ Estruturação / 

Melhoria de indicadores/  

Atuação como profissional CLT ou Independente - ABERTO A NOVAS PROPOSTAS  

  

  

Qualificações  

  

• Sólida vivência na área, orientações e coordenação no sistema de 

segurança do trabalho, investigação de riscos e causas de acidentes, 

analise de esquemas de prevenção.   

• Execução e gerenciamento de risco, Inspeção de locais, instalações e 

equipamentos, identificar fatores de riscos de acidentes.   

• Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais 

modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua 

observância, para prevenir acidentes.  

• Inspeção de postos de combate a incêndios, examinar mangueiras, 

hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra incêndios e 

elaboração de relatórios para atendimento da NR-23.   

• Atuar junto a processos, buscando identificar e reduzir condições 

inadequadas ao trabalho, propor medidas que minimizem os riscos de 

acidentes e melhorem o ambiente de trabalho.  

• Investigação de acidentes e incidentes ocorridos, examinando as 

condições da ocorrência, identificando suas causas e propondo 

providências cabíveis.   

• Acompanhamento aos acidentados junto ao atendimento médico 

emergencial.   

• Registro de irregularidades e elaborar estatísticas de acidentes.  

• Coordenar a publicação de materiais sobre saúde e segurança no 

trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e 

avisos, para divulgar, conscientizar e desenvolver hábitos para prevenção 

de doenças e acidentes.   



• Identificar situações com potencial de causar doenças ocupacionais, 

participar junto aos processos envolvidos na redefinição da forma de 

trabalho ou critérios de operação de equipamentos.  

• Acompanhar os resultados dos monitoramentos de saúde e segurança, 

mapeando as situações e condições de insalubridade, assessorando os 

diversos processos.  

• Acompanhamento a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais e Análise de Riscos Operacionais.  

• Realização de medições ambientais.  

• Elaboração de relatórios e demais documentos exigidos pelo ministério 

do trabalho.  

• Acompanhamento  e  adequação  com  relação  às 

 normas regulamentadoras.  

• Colaboração com as reuniões da CIPA e seus programas.  

• Realização e acompanhamento de auditorias de saúde e segurança, a 

fim de garantir o atendimento aos requisitos legais.  

• Responsável pelo processo de Segurança do Trabalho, junto ao ESocial.  

• Ministrar cursos Nr 35 entre outros.  

  

  

Estágio ARTESP – DIRETORIA DE OPERAÇÕES – DOP GSS   

  

Auxilio na análise de documentação e projetos sob supervisão do Engenheiro 

responsável, análise e viabilidade de pedidos de acessos elaboração e redação 

de comunicados relacionados a área de engenharia; estudo de normas e 

regulamentos perante ao órgão. Acompanhamento e realização de atividades 

externas junto as Rodovias, a fim de auxiliar nas vistorias técnicas durante o 

horário de estágio.   

De 06/2018 a 12/2018  

Climapress – ar condicionado  

Função Técnico em Segurança do Trabalho responsável pelo canteiro de Obras 

dimensionamento do SESMET da empresa com aproximadamente 100 colaboradores  

- 12/2015 a 03/2016 .Prestando serviços OBJETIVOS ALCANÇADOS E BENEFÍCIOS 

PERPETUADOS - melhoria notável na qualidade de mão de obra, uso correto dos 

EPI'S onde durante a execução das obras não foram registrados nenhum incidente 

ou acidente com afastamento, etc...  

  



OBRAPLAN/Ramo Construção Civil/ Prestador de serviços temporários através 

SENSO RH- Função Técnico em Segurança do Trabalho responsável pelo 

canteiro de Obras dimensionamento do SESMET da empresa com aproximadamente 

60 colaboradores - 11/2013 a 03/2014.Prestando serviços ao INSTITUTO BUTANTAN 

OBJETIVOS ALCANÇADOS E BENEFÍCIOS PERPETUADOS - melhoria notável na 

qualidade de mão de obra, uso correto dos EPI'S onde durante a execução das obras 

não foram registrados nenhum incidente ou acidente com afastamento, etc...  

  

  

HOMER LOG  - Logística e distribuição - 01/2009 a 10/2012  

Função: Técnico em Segurança do Trabalho – atuando com mais de 150 

colaboradores diretos e indiretos  

OBJETIVOS ALCANÇADOS E BENEFÍCIOS PERPETUADOS - Melhora substancial das 

instalações segurança e saúde no trabalho  

  

  

Formação  

  

Superior em Engenharia Civil - Uninove  

Administração de Empresas  

Técnico em Segurança do Trabalho – devidamente inscrito no MTE  

Cursando: Pós-Graduação Engenharia de Segurança do Trabalho – Uninove  

  

Cursos Complementares.:    

Gestão de projetos - Escola Politécnica - USP SP  PMP®   

  

Gestão e fiscalização de obras e projetos  

  

Técnico em Segurança do Trabalho – Etec José Rocha Mendes -  

Concluído em (dez/2008) – Devidamente inscrito no Registro do MTE   

  

Informática  

Ms Project, Excel, Auto Cad, Pacote Office   

  

Atributos Pessoais:  

Dedicado, Pontual, Espírito de Equipe, Sociável.  

Observações  

Com CNH e AB/ Disponibilidade para início imediato bem como para residir em outras 

cidades.  
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