
Alessandro Apolinário de Almeida 
 
Brasileiro, Casado, 36 anos e 02 Filho. 
Endereço: Rua Saldanha Marinho 80, Belenzinho, CEP: 03055-020 
Cidade: São Paulo-SP 
Celular: (11) 961760049 
E-mail:  alessandroalmeida25@gmail.com 
  
Formação Acadêmica 
  

 Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo – 
2005 

 Cursando Pós- Graduação em Gestão de Projetos na UNINTER. 
 
Experiência Profissional: 
 

1- Qualidados Engenharia – (Dez/14 – Mar/15) – Consultoria, Auditória e 
Fiscalização dedicado a Industria de Petróleo e Gás. 

 
Cargo: Engenheiro de Construção e Montagem Offshore. Escala 14x14 
 
Principais Responsabilidades: 
 
Atuação no Projeto UMS nas Plataformas de PNA-1: Revitalização de Plataformas 
PETROBRAS com apoio da UMS São João da Barra. 
 

 Implantação de suporte a Gestão de UMS no projeto da Plataforma de PNA-1. 

 Consolidar o cronograma das atividades desenvolvidas a bordo. 

 Elaborar Cronograma integrado com status, identificação de responsável, suprimentos 
(onshore/offshore), logística; 

 Realizar nivelamento dos recursos visando apontar o real nível de produtividade 
possível; 

 Reportar os desvios ocorridos em relação ao planejamento original no nível de detalhe 
adequado propondo ações corretivas; 

 Mapear e priorizar as atividades no caminho crítico; 

 Monitorar diariamente o avanço físico das atividades; 

 Levantar entraves e riscos para o cumprimento dos marcos pré-estabelecidos; 

 Garantir controle dos impactos gerados pela cadeia de suprimentos no cronograma; 

 Elaboração/acompanhamento de "Controle de Pendências" (registro com gerência 
responsável, categoria, descrição da ação, responsável, prazo, status); 

 Levantamento estatístico dos ofensores de produtividade na execução das atividades 
offshore; 

 
2- TOTVS S/A  –(Jul/12- Dez/14) – Consultoria, Auditória e Fiscalização dedicado a 

Industria de Petróleo e Gás. 
  
Cargo: Consultor de Planejamento Offshore. Escala 14x14. 
  
Principais Responsabilidades:  
 
Atuação no Projeto UMS nas Plataformas de PPG-1, PGP-1, PNA-2 e PNA-1: 
Revitalização de Plataformas PETROBRAS com apoio da UMS Casimiro de Abreu. 
 

 Implantação de suporte a Gestão de UMS no projeto das Plataformas de Pargo (PPG-
1), Garoupa (PGP-1), PNA-2 e PNA-1. 

 Consolidar o cronograma das atividades desenvolvidas a bordo. 

 Elaborar Cronograma integrado com status, identificação de responsável, suprimentos 
(onshore/offshore), logística; 
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 Realizar nivelamento dos recursos visando apontar o real nível de produtividade 
possível; 

 Reportar os desvios ocorridos em relação ao planejamento original no nível de detalhe 
adequado propondo ações corretivas; 

 Mapear e priorizar as atividades no caminho crítico; 

 Monitorar diariamente o avanço físico das atividades; 

 Levantar entraves e riscos para o cumprimento dos marcos pré-estabelecidos; 

 Garantir controle dos impactos gerados pela cadeia de suprimentos no cronograma; 

 Elaboração/acompanhamento de "Controle de Pendências" (registro com gerência 
responsável, categoria, descrição da ação, responsável, prazo, status); 

 Levantamento estatístico dos ofensores de produtividade na execução das atividades 
offshore; 

 
Atuação Projeto Fiscalização (Projeto Anterior):  
 

 Examinar as atividades executadas nas Plataformas da PETROBRAS com o objetivo 

de averiguar se as atividades de manutenção desenvolvidas em determinada 

plataforma estão de acordo com as disposições planejadas e/ou estabelecidas 

previamente, e se estas foram realizadas com eficácia e se estão adequadas à 

consecução dos objetivos. 

 
3- Mec Press de Macaé – (Set/11-Jul/12) – Manutenção de sistemas hidráulicos e 

pneumáticos dedicado a Industria de Petróleo e Gás 
  
Cargo: Engenheiro Mecânico / Responsável Técnico 
  
Principais Responsabilidades: 
  

 Atuando  como Responsável Técnico na MEC PRESS DE MACAÉ nas atividades de 
manutenção de sistemas hidráulicos e pneumáticos em equipamentos Onshore e 
Offshore para PETROBRAS. 

  
4- NW  Serviços – (Fev/11- Set/11) – Processos de Fabricação, Manutenção e 

Montagem de Estruturas Metálicas. 
  
Cargo: Engenheiro Mecânico 
  
Principais responsabilidades: 
  

 Atuação no serviço de montagem em estrutura metálica do Restaurante Giratório da 
Federação das indústrias do Espírito Santo (FINDES). 

 Elaboração de relatórios de obras referentes às atividades de montagem de estruturas 
metálicas, atividades de modificação de peças quando necessário devido a não 
conformidade na fabricação das estruturas e atividades desenvolvidas pelos 
colaboradores. 

  
5- Magnesita Refratários – (Mar/10 – Jan/11 ) – Manutenção eletromecânica 

dedicada a atividades siderúrgicas 
  
Cargo: Técnico de Operação 
  
Principais responsabilidades: 
  

 Orientar a execução e acompanhar os grupos de trabalhos de operação e manutenção 
eletromecânica corretiva em máquinas e equipamentos do Granulador de Escória do 
Alto Forno 01 da ARCELOR MITTAL (Vitória-ES). 

  



6- MRB Engenharia– (Set/08 – Jan/2009) – Área de Engenharia Costeira e Portuária 
  
Cargo: Engenheiro Mecânico 
  
Principais responsabilidades: 
  

 Responsável pela manutenção mecânica das embarcações do tipo draga marítima. 

 Manutenção em motores a diesel das embarcações e manutenção estrutural em 
embarcações. 

 Manutenção no sistema hidráulico das embarcações. 

 Elaboração de relatórios referentes a atividades desenvolvidas pelos funcionários. 
 
  

7- NW  Serviços– (Jul/08 – Set/08) – Processos de Fabricação, Manutenção e 
Montagem de Estruturas Metálicas. 

  
Cargo: Engenheiro Mecânico 
  
Principais responsabilidades: 
 

 Atuação no serviço de montagem em estrutura metálica do prédio de Reaquecimento 
número 02 do Laminador de Tiras a quente da Arcelor Mittal- ES. 

 Elaboração de relatórios referente a quantidades (Peso) de peças elevadas para a 
montagem do prédio. 

 Elaboração de relatório das atividades desenvolvidas pelos funcionários. 
 

8-  Magnesita Service– (Dez/06 – Jul/08) – Manutenção eletromecânica dedicada a 
atividades siderúrgicas 

  
Cargo: Técnico de Operação 
  
Principais responsabilidades:  

 Orientar a execução e acompanhar os grupos de trabalhos de operação e manutenção 
eletromecânica corretiva em máquinas e equipamentos do Granulador de Escória do 
Alto Forno 03 na ARCELOR MITTAL (Vitória-ES). 

Idiomas 
  

 Inglês Intermediário; 
  
Cursos 
  

 Mini curso: Gerenciamento de Projetos (SENAI) 2011.  

 Curso de Formação de Instrutores- Eletrodo Revestido (Aces e CST) 2005. 

 Treinamento Básico Sobre Lubrificação de Rolamentos (Klüber Lubrication-Vitória-ES) 
2005. 

 Curso de NR 35 Trabalho em Altura (West Group 2016) 
  
Informática 
  

 Microsoft Students to Business – S2B na área de Infra-estrutura 2010 (Windows Server 
2008). 

 Solid Edge (Desenho mecânico utilizando software) 

 Ms-Project 2010 – IPED 

 Informática Básica (Word, Excel, internet e Power Point) Data Point 2001. 
 

 AutoCAD 2015 


