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Objetivo 

 

Atuar em Engenharia e Tecnologia. 
   

 
Resumo das Qualificações 
 

Suporte e Implantação na área de transmissão SDH, WDM e Redes IP com acesso e gerenciamento a 
equipamentos, suporte técnico interno e externo e gerência de redes com acessos e comissionamentos 
de circuitos para ativação nas Operadoras. Supervisão às equipes de instalação e testes de aceitação, 
configuração nos equipamentos de transmissão e configurações em redes IP (roteadores e switches 
Cisco, bridges, egates). Elaboração de planilhas e relatórios com informações das características e 
situações dos sites, bem como fornecimento e instalação de softwares. 

  
Atividades na área de treinamento em telefonia celular GSM e qualificação dos produtos Alcatel aos 
clientes internos (funcionários) e clientes externos, bem como preparação e elaboração de cursos, 
suporte técnico e prestação de serviços junto ao RH. 
 
Administração de retaguarda do departamento de comercialização de Cartões, relacionado às 
atividades que abrangem planilhas e relatórios diários das atividades dos operadores, vendas de 
produtos e qualidade no atendimento e assuntos de pessoal. 
 
Atividades no setor financeiro em banco atuando em call-center prestando informações e serviços aos 
clientes correntistas e não correntistas incluindo comercialização de produtos (Cartão de Crédito, Conta 
Corrente, Financiamento e Investimento, Crédito Pessoal, Cancelamento de Cartões). Destacado pelo 
banco como funcionário do mês e atuando no treinamento e projeto carona de novos funcionários. 
 
 
Experiência em Automação Industrial, desenvolvimento de produtos, montagem de placas e 
equipamentos, testes, calibração e manutenção (CLP’s, Relés de Proteção Térmica, Balanças 
Eletrônicas, Seladoras, Sensores, Controladores, Termopares, Rotuladoras), entre outros equipamentos 
de controle industrial. 
 
Atuação na área de Telecomunicações em Centrais Alcatel Trópico e Sistema 12, Centrais Multiserviço 
Litespan (cadastramento e configuração de placas, gavetas e bastidores, testes de placas e operações 
de centrais), testes e aplicações de fibras ópticas. 
 
 
Conhecimentos em circuitos digitais e analógicos, atividades em bancada na montagem de placas de 
circuitos convencionais e SMD, equipamentos de solda e re-trabalho, aparelhos de inspeção por 
imagem e aparelhos de medição.  
 
Suporte técnico e manutenção preventiva em pick and placer (insersora de componentes SMD), 
máquinas de solda e fornos de re-fusão. 
 
 
Manutenção, configuração e montagem de computadores (hardware e software). 
 
Experiência em projetos e instalações de som automotivo em geral. 

 



 
 
Histórico Profissional 
 
 

Alcatel-Lucent(Terceirizado)                                        Banco Bradesco S.A. 
Cargo Inicial: Estagiário de Engenharia                          Cargo: Escriturário 
Cargo Final: Técnico Telecom                                         Período: Novembro/2002 à Abril/2005 
Período: Atual 
 
                                                                                                           
Allpoint Eletronics                                                         Alcatel Telecomunicações 
Cargo: Técnico em Eletrônica                                         Cargo Inicial: Estagiário Técnico 
Período: Fevereiro/2002 à Julho/2002                            Cargo Final: Técnico em Telecomunicações 
                                                                                         Período: Janeiro/2000 à Setembro/2001 
 
 
GTA Eletroeletrônica 
Cargo: Estagiário Técnico 
Período: Junho/1998 à Janeiro/2000 
 
 
 

Formação Acadêmica 
 
 

• Engenharia Elétrica com Ênfase em Telecomunicações 
Universidade Cidade de São Paulo - UNICID 
Conclusão: 1.semestre de 2009 
 
 

• Técnico em Eletrônica 
Instituto de Ensino de São Caetano do Sul 
Conclusão: 1.semestre de 2000 
 
 
Cursos Complementares 
 
 

• CCNA CISCO – Multirede 

• Fórum IBM Brasil - IBM 

• Espanhol básico - Skill 

• 3600 Main Street - Alcatel Telecomunicações 
• 3645 High Capacity Bandwith - Alcatel Telecomunicações 

• Montagem e Manutenção de Computadores – Inst. de Ensino de São Caetano do Sul 

• Introdução a Rede GSM - Alcatel Telecomunicações 
• Descrição BTS/BSC/TC - Alcatel Telecomunicações 

• Descrição BSS Alcatel - Alcatel Telecomunicações 

• Workshop GSM - Alcatel Telecomunicações 

• Sistema Rádio A9400UX - Alcatel Telecomunicações 
• Produtos BSS Alcatel O&M - Alcatel Telecomunicações 

• Produtos BSS Alcatel Comissioning - Alcatel Telecomunicações 

• Alcatel System Description OMSN 1660SM, 1662SMC, 1642EM - Alcatel Telecomunicações 

• O&M 1626(DWDM) – Alcatel-Lucent Brasil 
• Inglês em andamento nível avançado - Wizard 


