CURRICULO
Dados Pessoais
Nome: Gean Gleyson Duarte
Endereço: Rua 137, nº 45 casa B, 1º Etapa do Conjunto Ceará – Fortaleza-Ce
Nacionalidade: Brasileiro
Naturalidade: Fortaleza – Ce
Data de Nascimento: 04/01/76
Estado Civil: Casado
Telefone: (85) 988259355 (85) 99692-6755 (85) 98806-6039
Formação




Técnico em Transações Imobiliárias (TTI) – Cetrede
Técnico em Segurança do Trabalho – Escola Técnica de Maracanaú
Engenharia Ambiental (Cursando 3º Semestre) – Universidade de Fortaleza - UNIFOR

Conhecimentos Específicos, Atribuições e Cursos




















Curso de trabalho e altura conforme-NR-35 – MC SOARES ROCHA (empresa
responsável);
Curso de Assessor Técnico Responsável por Brigada de Incêndio – Instituto Educah
Curso Como Elaborar e Implantar o PLANO DE Gerenciamento de Resíduos Sólidos – S4
Soluções;
Curso Técnico em Transações Imobiliárias – CETREDE;
Curso como Auditor Interno nas normas: NBR ISSO 9001:2008; NBR ISSO 14001:2004 e
PBQP-H (SIAC) – BRTUV;
Curso de Informática – IASOCIAL
Curso Técnico em Segurança do Trabalho – SOBEM – Escola Técnica de Maracanaú;
Curso como Instrutor de Montador de Andaimes Simples – 4M ENGENHAIRA;
Coordenar, orientar e acompanhar a equipe de técnicos de segurança da empresa nas
atividades pertinentes a área;
Acompanhar todas as fiscalizações do Ministério do Trabalho nos canteiros de obras, bem
como manter sempre atualizado a empresa com relação as exigências das normas
vigentes;
Promover treinamentos com a engenharia sobre condição padrão do canteiro de obras e
as condições impeditivas com base nas inspeções realizadas;
Apresentação na Reunião de Engenharia do Gráfico de Atendimentos aos Requisitos da
NR-18 referente a todas as obras através do check-list Nr-18 combinado com a NR-12.
Envio mensal deste gráfico ao diretor de obras.
Inspeção semanal no canteiro de obras registrando através do tablet as irregularidades e
sugestão de correção. Em caso de Risco de Acidente as ações são imediatas para
correção;
Curso de ISO 9001 e PBPQH (Processo de Qualidade)
Acompanhamento nas auditorias internas e externas da qualidade;
Acompanhamento no preenchimento das RNC ocorridas na auditoria interna da qualidade;
Acompanhamento junto ao sindicato de classe dos acordos realizados pela empresa com
os funcionários com estabilidade seja por conta de acidente de trabalho, cipa ou gravidez;
Assistência e acompanhamento nos casos de acidentes de trabalho ou trajeto, mantendo
sempre a harmonia entre a empresa, sindicato e funcionário.
Proficiência na elaboração do PPRA, PCMAT e PCMSO das obras, dentre outros
levantamento relacionados a segurança.






















Preenchimento Mensal do Checklist Nr-18 apresentando através do mesmo o custo real
das irregularidades vistas caso fossem notificadas por um auditor fiscal do Trabalho.
Ajuda na tomada de decisão nos fechamentos com os fornecedores das proteções
coletivas de um canteiro de obras como: grade de proteção de periferia de laje, poço de
elevador, bandeja primária e secundária, rede de segurança, Tela da fachada, bem como
conhecimento técnico e bom relacionamento com estes fornecedores contribuindo assim
para um atendimento rápido.
Participação direta na elaboração dos orçamentos de segurança do trabalho junto ao setor
de orçamento da sala técnica objetivando um orçamento real evitando possíveis lacunas
no quesito segurança do trabalho.
Acompanhar de todas as ocorrências de acidente de trabalho principalmente acidentes
fatais dando todo suporte a empresa e família procurando agilizar todos os processos afim
de uma solução e conclusão pacifica entre a família e empresa.
Autonomia em avaliar a abertura de CAT- Comunicação de Acidente do Trabalho conforme
informação repassada pelos Técnicos de Segurança, evitando um aumento do FAP da
empresa. Em caso de acidente de trajeto dependo da ocorrência é alinhado junto ao
jurídico e DP da empresa (esta ação depende da política de cada empresa).
Parceria direta com o setor do RH- Recursos humanos devido a importância do trato com
pessoas bem como realização de visitas do RH no canteiro de obras para juntos procurar
desenvolver ações de melhoria como: Sala de jogos, Sala de Reunião, Alimentação
Padrão em todos os canteiros dentre outras ações.
Parceria direta com o DP e Suprimento objetivando sempre uma ajuda mútua.
Acompanhamento do PPRA e PCMSO de escritório, bem como controle para realização
dos exames periódicos dos funcionários lotados na sede afim de evitar exames vencidos.
Acompanhamento junto aos técnicos das obras de todos os processos que tenham
dificuldade em solucionar dentro do canteiro de Obras.
Responsável direto em acompanhar todos os elevadores cremalheiras instalados nos
canteiro de obras desde a montagem e desmontagem. Relacionamento e conhecimento
com todas as empresas em Fortaleza que praticam montagem, recuperação, elevações e
desmontagem deste tipo de Equipamentos.
Curso de Assessor Técnico em Brigada de Incêndio, bem como responsável pela
elaboração de todos os planos de emergência dos canteiro de obras onde coordenei.
Responsável em promover os treinamentos através de pessoas do corpo de bombeiros.
Curso de ISO 9001 e PBPQH (Processo de Qualidade)
Domínio dos aplicativos Word, Excel, Internet, Power Point e Corel Draw (criação de texto
artístico, logomarcas, etc).
Experiência e conhecimento nos processos relacionados a construção civil como:
Almoxarifado, DP, Sala Técnica, Máquinas e Equipamento o que tange a relação direta
com o setor da segurança do trabalho .
Proficiência em Treinamento da NR-18, Trabalho em Altura (NR-35), CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes), PPP, PCMSO (com acompanhamento do médico do
trabalho), PCMAT, Inspeção em Obra, avaliar EPI’ s, EPC,
Participação na implementação e certificação da ISO 9001 e PBPQH em auditória
realizadas nas Construtoras Beta S.A e DIAGONAL EMPRENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA.

Histórico Profissional
 Diagonal Empreendimento e Engenharia Ltda
Função: Coordenador em Técnico em Segurança do Trabalho
Período: julho/2011 a agosto/2016
Obras: Todas durante este período

 Diagonal Empreendimento e Engenharia Ltda
Função: Técnico em Segurança do Trabalho
Período: maio/2005 a julho/2008
Obras: Mansão Macedo e Renaissance
 Construtora Beta Ltda
Função: Técnico em Segurança do Trabalho (supervisor)
Período: outubro/2008 a junho/2011
Obras: Todas durante este período (Fortaleze e Recife)

Referências
Simone Guimarães – Gerente de RH
Contato: (85) 98766-4213
Reginaldo Parente – Diretor de Obras
Contato: (85) 98711-3390

