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ESCOLARIDADE

Ensino Médio 
Completo 

2010 

E.E.E.M Dr . Dionisío Bentes De Carvalho  - Rondon Do Pará 

Informá2ca Básica 
2011

Visual Mídia Formação Profissional  - Rondon Do Pará 

Eletricista 
Automo2vo De 

Veículos Leves E 
Pesados 

2021

Senai Automobilis2ca - Conde José Vicente De Azevedo  - Alto Do Ipiranga 
 Profissional Eletricista AutomoLvo de Veículos Leves tem por objeLvo o 
desenvolvimento de competências relaLvas à realização de instalação e 
manutenção de sistemas carga, parLda, sinalização e iluminação em veículos, 
interpretando esquemas elétricos automoLvos e uLlizando ferramentas e 
equipamentos, seguindo normas e procedimentos técnicos, ambientais e de 
saúde e segurança no trabalho.

DIAGNÓSTICO E 
MANUTENÇÃO DE 

INJEÇÃO 
ELETRÔNICA DE 

MOTORES DIESEL
2023

(Em Andamento)  - Senai Automobilís2ca - José Conde Vicente De Azevedo
Profissional de DiagnósLco e Manutenção de Injeção Eletrônica de Motores 
Diesel tem por objeLvo realização da manutenção e diagnósLco do sistema de 
DiagnósLco e Manutenção de Injeção Eletrônica de Motores Diesel, uLlizando 
ferramentas e equipamentos e seguindo normas e procedimentos técnicos, 
ambientais e de saúde e segurança no trabalho.

Caracterís2cas 
Técnicas De Injeção 

Eletrônica De 
Veículos Leves 

2022

Senai Automobilís2ca - Conde José Vicente De Azevedo  - Alto Do Ipiranga 
Técnicas de Injeção Eletrônica de Veículos Leves tem por objeLvo a 
idenLficação dos componentes do sistema de injeção eletrônica, suas funções e 
princípios de funcionamento, assim como as respecLvas manutenções a serem 
realizadas, uLlizando ferramentas e equipamentos, conforme procedimentos 
técnicos, e normas de saúde e segurança no trabalho.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE 

VEÍCULOS 
ELÉTRICOS E 

HÍBRIDOS
2022

Senai Automobilís2ca - Conde José Vicente De Azevedo  - Alto Do Ipiranga 
 Aperfeiçoamento Profissional CaracterísLcas Técnicas de Veículos Elétricos e 
Híbridos, tem por objeLvo a realização de intervenções, testes e diagnósLcos 
no sistema elétrico de potência desenergizado de veículos elétricos e híbridos, 
idenLficando os componentes do sistema e o funcionamento dos principais 
componentes da tração elétrica, seguindo normas e procedimentos de 
segurança preconizados pelo fabricante dos veículos.



NORTE SUL 
HIDROTECNOLOGIA 

Eletricista 
Automo2vo 

09/11/2021 Presente

Manutenção De Veículos Leves E Pesados  - São Paulo - Vila Curuca 
•    Eletricista automoLvo de veículos leves e pesados . Manutenção prevenLva 

e correLva . Instalação de rastreadores em frota . Reparo elétrico 
completo. Instalação de lâmpadas auxiliares e obrigatórias. Troca de 
lâmpadas , sistema de carga e parLda completo . Tudo em elétrica 
automoLva. Veículos e equipamentos automoLvo. Painéis . Rastreadores . 
Resolução de possíveis problemas corrigindo e fazendo reparos técnicos 
completos . Motores de parLda e alternadores completo . Montagem e 
desmontagem e reparos completo . Eletricista de bancada e de páLo . 

Vendedor 
2019 - 2021 

Lijuan Chen  - Avenida Paulista 3001 
•    Vendedor de produtos eletrônicos . Tudo em eletrônicos . 

 
•    Gostaria de fazer parte da equipe de funcionários da empresa, tendo o 

objeLvo de crescer profissionalmente e de maneira produLva, além 
de contribuir para o desenvolvimento da organização como um todo.” 


