LEANDRO DE CASTRO SALLES
CFT - Conselho Federal dos Técnicos Industriais - RN: 0005528747
56 anos – Casado
CNH: AB - Disponível viagem
Celular: (35) 992124297
Bairro: Costa II – Itajubá – MG
E-mail: leandro.csalles@hotmail.com
OBJETIVO: Atuar em Manutenção Industrial e Utilidades, PCM, Produção, PCP, Processos de f abricação, gerindo e
aperf eiçoando processos, rotinas administrativas e gestão de pessoas.
FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Graduado Tecnólogo em Gestão de Produção Industrial – FATEC (2008)
Técnico em Eletrotécnica – COLÉGIO TÉCNICO DE ITAJUBÁ (1987)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
2020 – 2021: Atual, Itajubá - MG
Atuação inf ormal com instalações e reparos elétricos, reparos de máquinas e equipamentos elétricos, cercas elétricas,
iluminação de jardins, de piscinas, pequenos reparos hidráulicos e civis, em residências e hotéis.
2019 (8 meses) – JEQUITIBÁ ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, Salvador - BA
Cargo: Técnico em Eletrotécnica Fiscal Contratação autônoma
Assistência e Subsídio à Fiscalização da obra de construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Itajubá.
- Fiscalização de todas utilidades referentes a infraestrutura de instalações elétricas como: aterramento, sistemas de SPDA,
equipamentos de transmissão e distribuição de energia, cabines, subestações, sistemas de alarme, sistemas de combate à
incêndio, grupo gerador, sistemas de bombas e motores, sistemas de telefonia, sistemas CFTV, sistemas de detectores de
incêndio/fumaça, sistemas de climatização, arrefecimento, ventilação e controle de umidade e instalações elétricas e materiais
hidro sanitários, através de memoriais descritivos e projetos aprovados.
- Responsável pela emissão diária do boletim de Medição de obra, relatório de elétrica, mapeamento de estacas com He-bar.
2017 a 2019: (2 anos) ESE – Environment Soluções Energéticas Ltda – ME, São José dos Campos – SP
Representante Comercial – sob comissão. Venda de sistema de energia solar f otovoltaica residenciais, comerciais e
industriais.
2014 a 2016: (2 anos)
Atuação informal no ramo imobiliário, na venda de terrenos, casas, aptos e veículos, sob comissão;
2014 – 2014 (3 meses) – BRITASUL MINERAÇÃO LTDA, Pouso Alegre - MG
Cargo: Supervisão de Manutenção.
- Liderança de equipes de mecânicos e auxiliares de mecânica, gestão de processos de manutenção de Frota (Equipamentos
Móveis), indicadores de performance de manutenção, fluxos de processos de PCM, SAP (Módulo Manutenção).
- Responsável pela gestão dos processos de manutenção higienização e lubrificação de frota, perfuratrizes volvo e furukawa,
garantindo a disponibilidade e confiabilidade.
- Atualização dos planos de controle, manutenção preventiva / corretiva de escavadeiras, retroescavadeiras, carregadeiras,
perf uratrizes, compressores e f rota de caminhões, conforme exigências do fabricante, gerando históricos de volumes de carga
e perf ormance.
- Prospecção e qualificação de novos fornecedores, otimizando processo de compras e entrega rápida de suprimentos.
- Revisão dos contratos dos prestadores de serviços terceirizados em manutenções preventivas e revisões dos equipamentos
da Volvo e Furukawa, reestruturando o planejamento e controle de custos dos serviços terceirizados.
- Implantação de planos de controle de manutenção preventiva / preditiva em todos equipamentos elétricos e mecânicos da
planta gerando históricos de performance.

2014 – 2014 (3 meses) – COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, Volta Redonda - RJ
Cargo: Técnico de Inspeção de Materiais
- Responsável pelas inspeções mecânicas e eletromecânicas em todos equipamentos novos e reparados de pequeno, médio
e grande porte, com controle de qualidade por meio de interpretação e análise de desenhos, análise de certificados de
qualidade, inspeção dimensional (metrologia), realização de ensaios não destrutivos, liberação pelo sistema corporativo SAP
(Módulo Materiais).
1996 – 2012 (16 anos) – AFL DO BRASIL LTDA, Itajubá - MG
Cargo: Planejador de Serviços de Manutenção Sênior (2001 a 2012)
- Supervisão de equipes de manutenção elétrica, mecânica e civil, gerindo controle de horas trabalhadas, controle de estoque,
suprimentos, patrimônio e ativos f ixos, visando bom desempenho d os equipamentos, aplicando Manutenção Centrada em
Conf iabilidade.
- Implementação da NR 10 na área fabril e prontuário elétrico, multiplicador de treinamentos das NR’s 06, 10, 13, 33 e 35 para
colaboradores e terceirizados envolvidos com eletricidade.
- Análise dos indicadores de performance de manutenção, MTTR, MTBF, disponibilidade, custo e control e orçamentário de
manutenção.
- Elaboração e revisão de procedimentos técnicos, APT’s, planos de controle, Check list’s, manobras de AT/ BT e inspeções,
em todos os equipamentos eletromecânicos fabril, com técnicas de intervenções seguras e nos conceitos RCM e FMEA.
- Responsável por elaborar e revisar escopos de serviços terceirizados, envio aos prestadores qualificados, processo de
licitação, rota de aprovação em conjunto com setores: compras, segurança, recursos humanos, ambulatório médico, para
contratação, alinhados aos conceitos e protocolos de Saúde Segurança e Meio Ambiente.
- Responsável pelos contratos terceirizados, manutenções eletromecânicas, inspeções de segurança, locação de
equipamentos, construções e ref ormas civis, pavimentação e conservação das ruas, avaliando qualidade dos serviços
prestados, garantindo laudos e certificados atualizados conforme cada exigência de periodicidade.
- Gestão de projetos de melhoria e conservação dos ativos f ixos com programação e planejamento anual de investimentos
em gasto capital, programa APMS – ALCOA PROJECTS MANNAGEMENT SYSTEM.
- Responsável pela solicitação de requisição de compras de serviços terceirizados e equipamentos eletromecânicos,
assegurando conformidade das especificações, recebimento e controle de notas fiscais de serviços e de produto.
- Supervisão de manutenções internas e terceirizadas nos equipamentos da cozinha industrial da planta, em conformidade
com as exigências da ANVISA e Vigilância Sanitária.
Cargo: Operador Técnico Especializado Pleno (1996 a 2001)
- Fabricação de chicotes eletroeletrônicos automotivos, construção de mesas produtivas e testes elétricos, adotando métodos
ergonômicos e acompanhamento das fases piloto.
- Desenvolver, Planejar, implementar e monitorar processos de fabricação, conforme demanda da empresa.
- Participação da equipe de implementação e coordenação de Kaizens e Kankans em toda planta, otimizando operações,
eliminando desperdícios.
- Def inição de layout para novas linhas de produção, programação de ordens de produção e ordens de produção para novos
pedidos, acompanhamento de cronograma de execução da ordem de compra.
- Participação da implantação da ISO9001, ISO14001, ISO18001, acompanhamento ef etivo dos testes f uncionais e processos
produtivos em máquinas, junto a rotina de tempos e métodos dentro dos processos de f abricações, na metodologia Lean
Manuf acturing e f erramentas APQP/PDCA/FMEA/PPAP/KAIZEN.
- Responsável pela coordenação de equipes multifuncionais d as oficinas: f erramentaria, serralheria no apoio e suporte as
áreas produtivas, gerindo controle e gestão de estoque/suprimentos.
QUALIFICAÇÕES:
- Treinamento Lean Six Sigma White Belt. Fundamentos DMAIC – Prof. Dr. Marcelo M. Fernandes (UNIFEI) - 2021
- Treinamento Lean Six Sigma Yellow Belt. Mentora: Sibeli R. Xavier Master Black Belt – Academia de Belts - 2021
- Treinamento – NR35 – Capacitação para Trabalho em Altura – Jequitibá Eng. e Empreendimentos Ltda - 08/2019
- Treinamento – NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria de construção – Jequitibá - 08/2019
- Treinamento – NR10 – Instalações e Serviços em Eletricidade – Jequitibá Eng. E Empreendimentos Ltda - 10/2019
- Curso de Sinalização de Ponte Rolante e Estropagem de cargas – CSN – UPV - 04/2014

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
- Premiado funcionário Destaque da área de Manutenção. 2010 e 2011.
- Premiado reconhecimento ao mérito pelo êxito nos projetos de Correção de constante de leitura de energia elétrica. 2010.
- Ref orma da rede elétrica, instalação de bebedouros, implantação de lixeiras identificadas por cores de materiais
reciclados, doação de 40 conjuntos de mesas e cadeiras conjugadas, para o restaurante da Escola Polivalente, em virtude
da ref orma realizada nos móveis do restaurante da AFL do Brasil. 2007, 2008 e 2009.
- Premiado reconhecimento ao mérito pelo êxito nos projetos de melhorias realizados nas instalações elétricas fabris, com
redução de consumo de energia elétrica, através da CICE – Comissão Interna de Conservação de Energia. 2005.
- Excelência em SSMA, sistema de Produção e Manutenção. Eliminação de Espaços Confinados e planos de contingência
de enchentes. Abril de 2002.
- Premiado com reconhecimento ao mérito pelo êxito no projeto de Processos de Suporte – Implantação do Processo ASAT
completo, visando identificação de oportunidades de melhoria do SGSSMA e Células de ABS. 2001.
- Manutenção corretiva de quadros elétricos de distribuição, iluminação, interruptores e tomadas elétricas, identificação de
tomadas nos quartos e Centro Cirúrgico, confecção de novo sistema de SPDA, Santa Casa de Misericórdia de Itajubá.
1995.
- Recomendações vide https://www.linkedin.com/in/leandro-castro-salles-15626751/

