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FORMAÇÃO 
 
Pós-graduação em Metais tubulação, Caldeiraria, solda e Mecânica Industrial pela Universidade de Paris (França) 

Graduação em Metais em Construção Industrial pela Escola Superior de Bordeaux (França) 

Diploma Técnico em Trabalho de Tubulação Industrial pela Escola Técnica de Bayonne (França) 

Diploma Técnico em Trabalho de Metais em Folhas pela Escola Técnica de Bayonne (França) 

 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
 
 EMPRESA Mec. IN Service 

Cargo: Encarregado de mecânica 

Principais atividades: Trabalho de troca de Válvulas e troca de placas na boca dos fornos com uma equipa de 10 
funcionários. 

Período: Parada técnica (CSA) Julho 2013 e Fevereiro 2014  

 

 

 EMPRESA E.T.G. – Guiana Francesa 
Cargo: Diretor 
Principais atividades: Gerenciamento comercial e administrativo, registros de produção, obras para os órgãos 
governamentais, gestão de Estratégia Econômica, técnica, material e recursos humano.  

Desenvolvimento de arquivo, estruturando os clientes e atividades da empresa, mantendo tais setores em 
constante desenvolvimento.  

Experiência em liderança ( Supervisor , encarregado, etc.) nos setores de metalurgia, tubulação, Caldeiraria,  
solda, mecânica industrial e construção civil. 

Período: Outubro de 2009 a outubro de 2011. 

 

 

 EMPRESA ETS – Andriollo / Forclumeca 
Cargo: Administrador 

Principais atividades: Administrador e gestor da empresa, realizando trabalhos relacionados à comissionamento, 
pesquisas, design, compras, fabricação, bem como análise de locais para construção e manutenção.                                           
Período: Fevereiro de 2006 à Setembro de 2009. 

 

 EMPRESÁRIO - ABIS 
Cargo: Proprietário diretor 

Principais atividades: Administrador da empresa em todos os seus aspectos. Nos setores de metalurgia, tubulação, 
Caldeiraria,  solda, mecânica industrial e construção civil.  

Período: Abril de 1994 a novembro de 2005. 

 

 
 
IDIOMAS E QUALIFICAÇÕES 



 
 
 Francês – Idioma pátrio. 

 Português – Fluente. 

 Inglês – Médio. 

 Espanhol – Médio. 

 
APERFEIÇOAMENTO 
 

 Domínio do Pacote Microsoft Office 

 Projeto CAD e Sketchup Pro 

 Digitação completa 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

Força de vontade, pró-atividade e compromisso em busca de crescimento profissional na área de engenharia 
industrial ou construção civil, na área manutenção industrial ou predial, agregando experiência e conhecimentos 
adquiridos em prol da instituição que atuar. 

 


