Gustavo Senatore
Tenho formação na área ambiental e experiência profissional nas
áreas de Meio Ambiente, Qualidade e Segurança no Trabalho
trabalhando em prestadoras de serviços Logísticos, Ambientais
e no setor de Óleo e Gás. Sou um profissional de fácil convivência, amigável, criativo, comprometido e com posição otimista em
todos desafios da vida. Grande capacidade de realizar serviços
administrativos e de campo com o mesmo foco na qualidade e
resultados.

senatore.gustavo@yahoo.com.br

+55 (24) 99869 4363

Possuo boa liderança e habilidade de estimular pessoas, com
confiança em falar e lidar com diferentes níveis hierárquicos. Tudo
isso para criar um ambiente de trabalho favorável a boa convivência e produção da equipe.
Tenho formação na área ambiental e experiência profissional nas
áreas de Meio Ambiente, Qualidade e Segurança no Trabalho trabalhando em prestadoras de serviços Logísticos, Ambientais e no
setor de Óleo e Gás.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Oil Spill Response Limited

EDUCAÇÃO

Oceanografia - Univali

08/2013 - current.

Sub-sea Well Intervention System (SWIS), ‘on call’ specialista no Brasil na base de Angra dos Reis/RJ, atuando
em manutenções períodicas em equipamentos sub-sea
(Capping Stack), logística para mobilização internacional,
particiapação em exercícios internos e externos para resposta a ‘blow-out’.
Engeo Soluções Ambientais
2011 - 06/2013

Responsável pelo programa de Educação Ambiental para
toda tripulação, Gerenciamento de Resíduos e Programa
de Comunicação Social abordo de navios Sísmicos.
Ecosorb

2009-2010

Líder da equipe de resposta à emergências Ambientais no
Porto de Navegantes/SC(PORTONAVE). Manutenção preventiva de equipamentos, relatórios, controle de inventário e treinamento de colaboradores.
Cugnier Logística
2008-2009

Analista de Qualidade, controle de documentos, revisão
e elaboração de procedimentos e instruções de trabalho,
acompanhamento de indicadores, treinamento de colaboradores, auditorias internas, elaboração do sistema de
Gestão Integrada ( ISO 9000 - 14000)

powered by

2001 - 2006

Gestão Ambiental - Senai
2007 - 2010
SKILLS

•

ISO 9001/14001

•

Ferramentas de Qualidade

•

Liderança

•

Trabalhos de Campo

•

Controle de Documentos

•

Português Fluente

•

Inglês Avançado

CERTIFICAÇÕES

•

NEBOSH

