CURRICULUM VITAE
CARLOS RENATO FERRAZ SANTOS - o8/02/1972 – sem filhos - casado
Rua D. Maria José Junqueira , 65 – Jardim Margarida
Lorena – São Paulo – Cep : 12604 – 030
(11) 97181-2668 /(12) 99633-7306
renatosegtrab@yahoo.com.br

ATUAÇÃO PROFISSIONAL:
Técnico em Segurança do Trabalho - Registro MTE - Nº. SP/010315-2
- PEROLA SERVIÇOS – SITE VOLKSWAGEN – março de 2012 a agosto de 2014
Coordenação das atividades do SESMT coligadas a política de segurança da contratante.
Acompanhamento de atividades de final de semana para limpeza e preparo de cabines
de pintura , atividades em espaço confinados, trabalhos em altura , treinamentos básicos
para operação de plataforma elevatória, cipa, sipat, etc.
- POLIMOLD INDUSTRIAL - setembro de 2008 até abril de 2010
Desenvolvimento e implantação de rotinas em segurança do trabalho, organização e gerenciamento
de atividades do SESMT. Treinamentos em prevenção de acidentes, DST’s, implantação do programa
5 minutos da segurança, Dialogo Diário da Segurança (DDS), princípios básicos em prevenção de
incêndios, implantação e coordenação de CIPA e reuniões mensais, controle de estoque de EPI,
dimensionamentos de novos fornecedores, entre outros.
- UNIFESP/SPDM – Ambulatório Maria Zélia - fevereiro de 2008 até setembro de 2008
Implantação de rotinas em segurança do trabalho, organização e gerenciamento de atividades do
SESMT. Treinamentos em prevenção de acidentes, DST’s, implantação do programa 5 minutos da
segurança, Dialogo Diário da Segurança (DDS), princípios básicos em prevenção de incêndios,
implantação e coordenação de CIPA e reuniões mensais, controle de estoque de EPI,
dimensionamentos de novos fornecedores, entre outros. Acompanhamento das ações do PGRSS
(Programa de Gerenciamento de Resíduos do Serviço da Saúde – e NR 32),auxilio na elaboração de
rotinas para higienização hospitalar.
- R&M- Medicina e Segurança do Trabalho - Autônomo de Junho de 2004 - outubro de 2004
Atendimento a clientes para implementação de programas de segurança do trabalho , CIPA,PPRA,
rotinas de prevenção de acidentes e treinamentos.
- OSM - Engenharia de Segurança - Autônomo de Maio 2002 - Novembro.de 2002
Empresa coligada ao grupo CL&M Medicina do Trabalho. Desenvolveu trabalhos junto a clientes na
elaboração de laudos, mapa de risco, Cipa, PPRA, treinamentos diversos para prevenção de
acidentes.
- Lubrin - Lubrificação industrial Ltda - janeiro de2001 - janeiro de 2002
Desenvolveu na empresa, junto a seus clientes programas de segurança como: DDS (Diálogo Diário
de Segurança), PPRA, coordenação de indicados representantes da CIPA, análise de risco,
campanha de segurança (General Motors Brasil), administração do departamento de segurança do
trabalho juntamente com o RH da empresa.
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- Construtora Remo Ltda - junho de 2000 - novembro de 2000 Desenvolveu junto à ELETROPAULO METROPOLITANA o gerenciamento dos procedimentos de
segurança nas obras, os treinamentos de prevenção de acidentes no trabalho, combate à incêndio,
uso correto de EPI, segurança em LINHA VIVA E LINHA MORTA,TRABALHOS EM ALTA E BAIXA
TENSÃO , corte e religa de contas de consumidores.
- Intermédica Sistemas de Saúde /C&A Modas LTDA - janeiro de 98 – junho de 99
Desenvolveu atividades como Tec. Segurança do Trabalho na Intermédica Sistemas de Saúde,
depto. de Saúde Ocupacional, atuando no contato com clientes para elaboração de PPRA,
implantação de CIPA (atual redação), laudo ergonômico, treinamentos de prevenção de acidentes,
sendo responsável também pelo SESMT da empresa C&A Modas LTDA , vindo a implantar alguns
desses programas .
- Prolim Produtos para Limpeza LTDA – julho de 96 – outubro de 97,
Técnico em Segurança do Trabalho na Prolim Produtos para Limpeza LTDA, prestando serviços na
planta industrial da Johnson & Johnson - SJC em área de prevenção de acidentes, levantamento de
análise de risco do trabalho, desenvolvimento de PPRA, conforme legislação vigente; implantação de
PCMSO e desenvolvimento de CIPA.

FORMAÇÃO TÉCNICA:


Faculdade SENAI de Tecnologia Ambiental – Tecnologia em Processos Ambientais (trancado)



2 grau Técnico em Segurança do Trabalho, concluído em 1994.

ESPECIALIZAÇÃO:


Desenvolvimento e implantação de PPRA, CIPA, PCMSO e treinamentos diversos.



Avaliação de ruídos e índice de iluminação;



Procedimentos para implantação e execução de audiometria industrial ( Grupo Saint Gobain)



Seminário de proteção respiratória e máscaras descartáveis - 3M do Brasil.



Conhecimento em informática como usuário ( Word, Excel ,Power Point , Internet )



Curso de aperfeiçoamento em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) SENAC - SP

OUTRAS ATIVIDADES:
 Levantamento e estudo sobre ventilação, níveis de ruído e iluminação;
 Estudo para implantação, controles e campanhas para utilização de EPI’s;
 Elaboração de estatística mensal de acidentes;
 Preenchimento e envio à DRT dos anexos IV, V, VI;
 Inspeção, controle e manutenção em equipamentos de combate a incêndio;
 Extintores portáteis (CO2, PQS, água pressurizada e espuma); hidrantes, moto-bomba e mangueiras.

CARLOS RENATO F. SANTOS.
________________________________________________________________________________________________________

