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SANCLER REIS GEIGER (Danielle) 

 

Informações Pessoais  :    

 
 
Estado Civil : N/A 
Data nasc.   : 16 março 
Nacionalidade : Brasileira 
Natural  : RIO de JANEIRO 
 
 
 

Objetivo: 

 
 
Pretendo através da minha experiência profissional, conhecimento teórico e dinamismo, contribuir para 
uma melhor administração, manutenção, prevenção e desenvolver melhorias nos equipamentos 
tecnológicos desta empresa, reduzir custos de manutenção reduzir tempos de parada por quebra e 
aumentar a produção. Conquistar sempre que possível, por méritos, posições e benefícios dentro do 
quadro desta empresa. Atingindo assim, uma satisfação profissional e de muito crescimento.  
 
 
  

Formação: 

 
 Graduação superior em tecnologia de Automação industrial 
 Curso 2º grau com formação técnico em eletrônica 
 Curso de informática (Windows, Word, Excel)   
 Dynamic Positioning Maintenance Course;(Konsbreg) 
 Curso de atmosfera explosive (áreas classificadas) 
 Elétrical Maintenance Course TDS-4S - Varco; 
 Helicopter Underwater Escape Training - Nutec; 
 CBSP – Nutec; 
 Curso de espaço confinado (supervisor) (NR33) 
 Curso de trabalho em altura (NR35) 
 NR10 Course - Chrismar; 
 High voltage chrismar  (SEP) 
 Cipa course  CRC; 
 Curso de CLP  
 Curso de instrumentação industrial 
 Registro profissional ativo (CREA-RJ) 
 Profissional da indústria 4.0 
 NR35 ICN 
 Gestão de Projetos Anhanguera UNIDERP 
 Gestão de Projetos SEST SENAT  
 LEARN SIX SIGMA WHITE BELT MF treinamentos  
 Semana Acadêmica de Engenharia de Petróleo SPE UFPel VIII PETRO-SUL 
 MS Power BI Semana do Power BI DATAB 
 Learn Six Sigma Yellow Belt  FM2S Educação  e Consultoria  
 Learn Six Sigma White Belt FM2S Educação e Consultoria 
 Gestão de Processo FM2S Educação e Consultoria 
 Kaizen Processo de Melhoria continua  
 Básico de Gerenciamento de processos PipeFY  

Idiomas: 

 
 

Rua: Gutemberg, 360 apto: 202. 

Campo Grande – Rio de Janeiro – RJ 

Brasil  

CEP: 23.080-390 

 

Telefone: ++55(021) 978837333                                                                                                                                            

Celular (whatsapp): (21)99752-8050 

Whatsapp 21 978837333 

 E-mail : srgeiger@gmail.com 

 E-Mail ; consultordeautomacaoeintrumen@gmail.com 

 E-~Mail danielle45cg@gmail.com 
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  Inglês nível: intermediário  
 Compreensão e interpretação de espanhol  
 Noções Básicas de Francês 
Obs.: I have a firm knowledge about offshore technical terminology in both languages. 
 
 
 
 
 
 

Experiência Profissional: 

Profissional com 22anos de experiência na indústria ons hore e offshore.com formação superior, formação 
técnica e registro profissional ativo e cursos de especialização. Disponibilidade para viagens e morar fora 
do estado e dos pais. 
 
Consultor especializado em Automação e Instrumentação Industrial 
 
Automação industrial e instrumentação industrial e eletrônica industrial  
On Shore e off Shore , embarques freelances   
 
Aldelia Gestão de Projetos  
Rio de Janeiro –RJ Técnico em Automação ( embarque de cobertura) 
Técnico em Automação e Instrumentação Industrial Unidade de Produção Petro RIO  
 
ESEM (escola SESC de ensino médio) 
Rio de Janeiro – RJ Barra da tijuca 
Função: Técnico especializado em Automação industrial (Responsável técnico ) junto ao CREA RJ 
Responsável Técnico pelo  sistema de automação .  
Líder da equipe de automação/instrumentação industrial, manutenção do sistema de detecção e alarme a 
incêndio. 
Rede de comunicação industrial  
Sistema de controle em refrigeração e gerenciamento de energia elétrica. 
Sistema de vigilância (CFTV) e sistema de sonorização e anuncio. E controle de acesso.  
Desenvolvimento de cultura em segurança do trabalho para funcionário do setor. 
  
Odebrecht óleo e gás. 
Macae –RJ (semi submersible)  com posicionamiento dinámico  
Norbe VI  
 
 Manutenção e Reparos em Sensores Fire and Gas.  
Instrumentação (Medição Pressão, Temperatura, Vazão, Nível) 
Automação Industrial (Válvulas), Informática (redes, comunicação serial, profibus ), Metrologia, Incerteza 
de Medição,controladores lógicos programável (CLP) step 5 e step 7 , logo, rockwell  (RSlogix) e atos 
,VDF siemens  e abb , weg etc... 
Comissionamento nas variáveis de pressão, vazão, temperatura, nível, manutenção de instrumentos e 
válvulas psvs, instalação de instrumento no campo, montagens de painéis, calibrações e preservações 
dos instrumentos, sistemas de navegação ,equipamentos de perfuração (data logger ) , equipamentos de 
comunicação , sistemas de CTV ,  
 
Função: chefe de eletrônica/ instrumentista / automação industrial 
 
 
Transocean offshore. 
Macae –RJ ( drill ship ) and (semi submercible) 
Deepwater Millennium  (navio sonda de 5ºgeração) 
 
Função: técnico em eletrônica / instrumentista / automação industrial 
 
Imp.kompac serviço e engenharia e Com.  Ltda. 
São Paulo – SP  local : AEROPRTO  INTERNAÇIONAL   
 
 ELETRIÇISTA de manutenção, Montagens, operação sistema de iceneração. 
 
PEPSI COLA  ENGARRAFADORA  LTDA. 
Parque industrial QUEIMADO – RJ 
Eletricista de manutenção / instrumentista / automação industrial. 
 
COCA COLA  (generalli  refrigerantes ) S/A 
Parque industrial Queimados  – RJ 
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Técnico  eletrônico  operador   mantenedor                                                                                                          
 
ACETEC  comércio e serviço LTDA. 
Rio de Janeiro – RJ LOCAL: BRAHMA RIO 
Prestação de serviços nas linhas de  produção  e suporte à produção , exercendo as funções comuns ao 
cargo de  assistência  técnica  dos codificadores  (vídeo jet)executando manutenção preventiva , corretiva 
e preditiva  dos equipamentos , ministrando curso de operação do equipamento e manutenção . 
 
Soc. Com. e Imp. Hermes S/A 
Rio de Janeiro – RJ 
Técnico eletrônico/instrumentista / automação industrial   –    contratado para  trabalhar  na manutenção 
do sistema  peem desenvolver               serviço de manutenção , reparos  eletrónicos  ,elétricos , 
mecânicos no sistema peem (esteira). 
Manutenção  dos leitores de  código  de  barras (scaner) ,sistema pneumático ,  impressoras , codificador 
(willt) , compressores de ar , secadores de ar e painéis elétricos , entre outros. 
 
Companhia cervejaria BRAHMA ( FILIAL RIO ) . 
RIO DE JANEIRO – RJ 
 
GEPAR ELÉTROELETÔNICO /instrumentista /automação industrial 1 : CONTRATADO PARA 
TRABALHAR  NA MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE ENVASAMENTO  DO GALPÃO DO  
REFRIGERANTE , XAROPARIA , SETOR DE SOPRO DE GARRAFAS  TIPO   PET  , ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÀGUA . 
 
Cervejarias Cintra  ind. e com. Ltda. 
Piraí – Rj. 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO/instrumentista / automação industrial     
Manutenção do processo de fabricação  , setor de tratamento de água e efluentes , setor  de utilidades , 
sub estação de energia  elétrica  , automação e instrumentação . 
 
Sofles  Engenharias  . Ltda. 
Niterói   – Rj.   
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO/instrumentista /automação industrial  Serviços realizados: montagem  
de painéis elétrico instalação de instrumentos , testes e start up  do sistema  .  Free lance 
BECAPE  automação . 
Penha circular - RJ  : automação e manutenção  
10-12 – 2003     
TEC. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL  
Free lance 
 
CPR indústria e comercio de plásticos ltda. 
Estrada: beira rio s/n duque de Caxias  RJ 
Xerém cep : 25251-000 
Eletricista de manutenção/instrumentista /automação industrial. 
Manutenção de injetora de plástico, compressor de ar,  
 

Certificados Recebidos : 

 
 Formação SENAI – curso de controladores  lógicos programáveis ( CLP) . 
 Formação SENAI—curso de instrumentação 
 Formação SENAI – desenho técnico mecânico  . 
 Formação SENAI-prevenção de acidentes do trabalho para componentes da CIPA. 
 Participação de treinamento Plantweb EMERSON process management. 
 Participação I Workshop de Aplicação e Serviços em Medidores de Nível Endress+Hauser.  
 Curso:tecnologia de rolamentos I – SKF ( abadir ) 
 Dynamic positioning maintenance course  
 Curso de atmosfera explosivo (areas classificadas) 
 Eletrical maintenance course  TDS-4S varco 
 Helicopter underwater escape training  nutec 
 CBSP – nutec 
 NR10 course  chrismar  
 High voltage chrismar  I and II 
 Curso SEP chrismar . 
 Cipa course  CRC 
 Curso de espaço confinado (supervisor) 
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Outras Atividades: 

Profissional da indústria 4.0  
Desenvolvimento de projetos de automação / instrumentação industrial, predial e comercial. 
Montagem  e manutenção de painéis elétricos, instrumentação e automação industrial 
Montagem  e  manutenção de sistemas pneumáticos e hidráulicos 
Manutenção e operação de equipamentos industriais, (setor alimentício e outros). 
Desenvolvimento  de programas  de manutenção: TPM  (total  productive mantence ) , CPM  (critic parth     
method ) , e (tipo just. In timer). 
 
 
 
 
 
 
 

Pretensão Salarial: 

 
Á COMBINAR  
 

Para maiores esclarecimentos, coloco-me a sua inteira disposição. 
    
 

 
                   

                                                                                                   
 Sancler Reis Geiger. 

 

 

 


