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Objetivo: Engenheiro – Coordenador de qualidade – Analista de SGI
Síntese de Qualificações:
Sólida experiência como coordenador de produção, qualidade e projetos;
Sólida experiência na implantação e certificação de sistema de gestão
integrado conforme os requisitos das normas 9001, 14001 e 18001.
Domínio na elaboração de indicadores, ferramentas de qualidade,
alterações e melhoria de processos, avaliação de requisitos legais,
contatos com órgãos públicos e órgãos certificadores.
Experiência com implantação de programa de gerenciamento de
resíduos sólidos.
Desenvolvimento de projetos ambientais com foco na redução dos
custos operacionais e ambientalmente corretas.
Experiência em análises ambientais e segurança do trabalho.

Formação Acadêmica:
Pós-Graduação – Engenharia de Segurança do Trabalho, Universidade
Estácio em São Paulo – 10/2013 – 12/2015.
Ensino Superior – Engenharia de Produção, Universidade Estácio em São
Paulo – 02/2009 – 11/2013. (CREA ativo)
Curso Técnico – Técnico em Meio Ambiente, ETEC Júlio de Mesquita, Santo
André – 07/2007 – 12/2008.

Experiência Profissional
Gestor integrado (qualidade, meio ambiente e segurança do
trabalho), Vedatec Indústria de Vedações, em Diadema
02/1997 – 07/2016
Indústria de vedações, no ramo de borrachas e plásticos, desenvolvendo
atividades de gerenciamentos de sistemas integrados conforme as normas
9001,14001 e 18001, sistemas produtivos e condução de projetos,
representante da direção em auditorias externas, responsável em
administração de toda documentação pertinente (cartas legais, procedimentos
e outros), contato direto com a alta direção, elaboração de indicadores,
auditorias, treinamentos, líder do setor de qualidade, planejamento estratégico
na aquisição de máquinas, alterações de processos, ferramentas da qualidade.

Idiomas
Inglês, intermediário
Português, nativo
Espanhol, básico

Formação Complementar
Auditor Interno Integrado – Bureau Veritas
Aspecto e Impactos – Bureau Veritas
Normas Regulamentadoras – Sigmaster
Técnico em Informática – ETEC Lauro Gomes – Ext. Diadema

Informática
Office, Internet, Bizagi, ERP (Centurion), MS Project

