Juliana Passos
Competências

Informações
pessoais

Experiência

Atuo na função desde a conclusão do curso. Possuo bom relacionamento
interpessoal. Executo minhas funções com dedicação e responsabilidade. Os
principais seguimentos que atuei foram: Mineração (ALCOA-PA, FERROUS-MG),
PETROBRAS (Construção civil pesada de estaleiros - RJ), Construção de rodovias
(DENIT-RO), Manutenção de Máquinas e Equipamentos Pesados (SOTREQ-MG),
Produção de Álcool e açúcar, Laboratório de analises clinicas de reconhecimento
nacional e Ensino técnico, como professora.
Resido na Avenida Independência, nº 4848 Bairro Centro, Alvorada D'Oeste/RO
Tel.: 69 - 81543022 (Tim) 69 - 84383196 (Oi) 69 - 99422816 (Vivo)
Natural
de Mariana/ M.G 22/09/1979 - 34 anos. CNH B
j.ctg@hotmail.com
jusilvapasos@yahoo.com.br

2007-2014

Fidens Eng. S.A

Alvorada do Oeste - RO

Técnico em Segurança do Trabalho
 (2012 a 2013 - CONSORCIO FIDENS MENDES JUNIOR) Rodovia 429 Rondônia - (Atendendo as Normas e Padrões DENIT): Atendimento as instruções
do Sistema de Gestão Empresarial, realização de inspeções de segurança, saúde
e meio ambiente, conforme cronograma de inspeções. Realização de analises de
Incidentes conforme IST-(Instrução de segurança do Trabalho). Levantamento das
informações "In loco" para elaboração das planilhas de perigos e riscos. Apoio
Técnico nas áreas de produção, realizando inspeções diárias nas frentes de
serviço, inclusive nas atividades de Detonação e transporte de cargas perigosas.
Implantação da COPA SEGURA conscientizando e motivando os colaboradores
segundo os padrões do procedimento. Realização de todo o processo eleitoral da
CIPA gestão 2009 e 2010. Fechamento dos relatórios ambientais (Controle de
emissão de fumaça preta e de resíduos sólidos e líquidos para descarte conforme
normas ambientais vigentes e ISO 14001). Elaboração e fechamento dos relatórios
de indicadores de QSMS inclusive os estatísticos referente à Mendes Junior.
 (2007 a 2009 - Prestando serviços a ALCOA - Projeto Juruti/PA) Extração bauxita a
céu aberto.
Atividades desenvolvidas: Manter e fazer cumprir toda documentação e
procedimentos da Política interna de QSMS/ FIDENS. Além de atender as Normas,
documentações e procedimentos da contratante, quanto a Política de saúde
Segurança e Meio Ambiente - Alcoa, no projeto Juruti (estado do Pará).
 (2011 a 2011 CONSORCIO FIDENS FLAPA - FERROUS VIGA Congonhas/MG).
Atendimento a todo o Sistema de gestão Empresarial aliado as necessidades do
contratante FERROUS VIGA. Inclusão do padrão FERROUS de ARA e PTE à
INTRANET e ISOSYSTEM
2012

Fidens eng. S.A - Petrobras Rio de Janeiro-Estaleiro Inhaúma

Técnico de Segurança do Trabalho
 Realizando LV´S e Inspeções nas forças de trabalho.






Divulgação das campanhas de prevenção e conscientização de trabalhadores.
Liberação de Trabalhos (altura, espaços confinados, a quente e etc.)
Garantindo a implementação das diretrizes contratuais Petrobras
Elaboração e manutenção dos procedimentos do SGE - FIDENS (OSHAS 18001,
ISO 14001 e ISO 9000).
Atualização dos quadros estatísticos e documentação Petrobras.
2011-2011

SOTREQ S.A

Contagem - MG

Técnico de Segurança do Trabalho
 Elaboração de procedimentos operacionais, instruções de trabalho e ferramentas
do sistema de gestão integrado de sustentabilidade.
 Controlar documentação de terceiros. Auditoria nas APT´S dos terceiros.
 Atuação em toda a rotina relativa às atividades dos SESMT.
 Realização de treinamentos relativos à segurança do trabalho

2004-2007

Companhia Agrícola Pontenovense Urucânia - MG

Técnico em Segurança do Trabalho
 Inspeções periódicas de segurança, acompanhamento das atividades da CIPA,
Avaliações Quantitativas Ambientais de calor, ruído, vapores orgânicos, fumos
metálicos e iluminamento, Abertura e acompanhamento de Permissões para
trabalho em risco, Inspeções noturnas, envio de documentações a DRT,
acompanhamento de acidentes do trabalho, abertura e investigação dos mesmos,
Revisão do PPRA, acompanhamento do PCMSO, Ministração de treinamentos
diversos (Uso correto do EPI, Manuseio seguro de motosserra, operação de
maquinas e implementos, integração para safristas, e etc.), Participação no
processo de compra de EPI`s, distribuição e controle de entrega no campo,
acompanhamento dos trabalhos da comissão de primeiros socorros e Brigada de
Incêndio, Estatística de acidente mensal e anual. Elaboração de ordens de serviço,
Acompanhamento do PPR, PCA e PGR. Membro ativo da comissão interna de
meio ambiente, realização de diálogos diários de segurança. Acompanhamento de
empresas contratadas (Serviços terceirizados).
2005-2007

Escola Técnica J. Rodrigues da Silva Ponte Nova - MG

Professora - Curso Técnico em Segurança do trabalho
 Matérias ministradas; - Princípios de Tecnologia Industrial - Prevenção e Controle
de Perdas - Direito e Legislação - Higiene do Trabalho - Normas de Segurança do
Trabalho I e II. Orientadora das turmas de Segurança do Trabalho na 1º FETEC
desenvolvendo, acompanhando e orientando quanto aos temas desenvolvidos
pelas turmas (22 e 23 de setembro de 2006).
Formação

1997-1999

CENTEC-FUNEC

Contagem - MG

Técnico em segurança do trabalho Ensino médio.
Interesses

Atuar como Técnica de Segurança do Trabalho.

Curso/



Inglês - Fisk 2012 Intermediário.

Especializações



Operação de Caldeiras - Entidade: ECONOWATT Período: 24/03 a 10/04/2003 - 44
horas



OSHAS 18001, ISO 9001 E ISO 14001 PBQP- H Siac nível A (Programa Brasileiro
da Qualidade e Produtividade do Habitat). Entidade: FIDENS Engenharia (Bureau
Veritas) Período: 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013, com reciclagem trimestral.
20 horas. Utilização do Sistema ISOSYSTEM e INTRANET.

Pretensão Salarial R$ 2, 500

