Ailton Roberval da Silva Santos Junior
Brasileiro, 45 anos , Solteiro , 2 filhos

Dados pessoais
ailtonjunior2@yahoo.com.br
(11) 97185-0419 celular
| (11)971850419
Rua Ponche Verde 781 Itaquera 03588000 São Paulo São Paulo Brasil

Objetivos
Projetista Desenhista

Resumo Profissional
HABILIDADES ADQUIRIDAS
Aplicar, em desenho de produto, de ferramentas, de máquinas e de equipamentos, técnicas de desenho e de representação
gráfica com seus fundamentos matemáticos e geométricos. Elaborar projetos, lay out. diagramas e esquemas,
correlacionado-os com normas técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos. Desenvolver projetos de
manutenção de instalações e de sistemas industriais, caracterizando e determinando aplicações de materiais, acessórios,
dispositivos, instrumentos, equipamentos e máquinas.
Coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuem na área de projetos mecânicos, aplicando métodos e técnicas de
gestão administrativa e de pessoal.
Aplicar normas técnicas de qualidade, saúde e segurança no trabalho e técnicas de controle de qualidade no processo
industrial. Aplicar normas técnicas e especificações de catálogo, manuais e tabelas em projetos mecânicos.
DADOS ADICIONAIS
Inglês técnico;
MS Office: Word, Excel e PowerPoint; sistema operacional Windows;
Experiência em Auto Cad .

Formação
Escolaridade
Formação superior completa
Graduação
Engenharia mecânica, Unicid universidade de São Paulo
(Agosto de 2022) - Cursando
engenharia de desenhos e projetos de mecanica, Centro Paula Souza
(Julho de 2006) - Concluído
informatica para internet, ibta instituto brasileiro de tecnologia avançada
Interrompido
Ensino Médio Profissionalizante
solid works, Senai Frederico Jacob
(Dezembro de 2013) - Concluído

Idioma
Espanhol

Leitura

Escrita

Conversação

Inglês

Histórico profissional
Topema Cozinhas Industriais
Desenhista Projetista - Novembro/2014 a Maio/2016
Gerênciamento de obras e projetos junto a equipe técnica, coordenando equipe para montagem e instalação e pôs vendas.
Erc Fundição e Centrifugação de aço Inoxidaveis
assitente de vendas - Abril/2014 a Agosto/2014
coordenar equipes de vendas e produtos para o cliente
Inox maia corte a laser
projetista - Dezembro/2013 a Janeiro/2014
coordenar equipes de desenhos e projetos para ambev
Grunox Equipamentos para Gastronomia ltda
desenhista projetista - Agosto/2012 a Setembro/2013
aplicar, em desenho de produto, de ferramentas, de máquinas e de equipamentos, técnicas de desenho e de representação
gráfica com seus fundamentos matemáticos e geométricos. Elaborar projetos, lay out. diagramas e esquemas,
correlacionado-os com normas técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos. Desenvolver projetos de
manutenção de instalações e de sistemas industriais, caracterizando e determinando aplicações de materiais, acessórios,
dispositivos, instrumentos, equipamentos e máquinas.
inecom equipamentos industriais ltda
projetista - Setembro/2010 a Julho/2011
Elaboração de Projetos, Plantas Executivas, Lay out, Desenvolvimento de novos produtos de acordo com a necessidade de
cada cliente. viagens pelo brasil com coordenação de obras.
cozil cozinhas industriais
desenhista projetista - Janeiro/2008 a Março/2010
executar lay out, planta baixa, desenhos para fabricação de equipamento para cozinha industrial, medição de obras, e
projetos executivos.
blato equipamentos e montagens industriais ltda
mecanico montador - Janeiro/2006 a Setembro/2007
caldeiraria, usinagem, estruturas metálicas montagens industriais e montagem refrátarias em geral
Equipomaster cozinhas industriais
desenhista projetista - Agosto/2004 a Dezembro/2007
reformas e construções de cozinhas para retaurantes e industria em geral, fazer levantamento de obra executar lay out
desenhos técnicos de equipamentos
Leggett e Platt do brasil
motorista - Janeiro/2000 a Julho/2004
viagens pelo brasil
cabo lider industria de cabos eletricos
Inspetor de Produção - Agosto/1997 a Janeiro/1999
Inspeção de materia prima produto acabado e recebimento controle de dimensional auditoria interna visita a clientes
implatação do sistema iso 9002
Lousano industria de cabos eletricos
auxiliar de laboratório - Abril/1995 a Março/1997
sistema da qualidade controle de dimensional auditoria interna inspeção de materiais, certificação iso 9000.

Último salário e benefícios
Último salário
R$ 3.000,00 em Abril/2017
Benefícios

Comissões

Outros objetivos
Pretensão salarial
Faixa deR$ 2.500,00(Real)
Região de interesse
Preferência pela região de São Paulo/São Paulo/, ou num raio de 150 km.
Aceita viajar pela empresa.
Aceita considerar propostas de outras regiões.

Informações complementares
Destreza no manuseio de aparelhos como: micrômetro, paquímetro, ponte de Kelvin, espectrofotômetro, estufa, Hipot,
megômetro, termômetro digital, refratômetro, balança de densidade, microscópio, indicador de pH.
Habilidade em identificar propriedades e características de máquinas, instrumentos, equipamentos e suas aplicações;
Elaborar, interpretar manuais e relatórios técnicos, utilizando os sistemas de informação;
Reconhecer e utilizar as normas técnicas de desenho;
Identificar máquinas e equipamentos de produção;
Leitura, interpretação e reprodução de desenho técnico.
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