
Franklin Canever Damiani 
Brasileiro, solteiro, 25 anos 

Rua Professora Maria do Patrocinio Coelho, 133 

Pantanal – Florianópolis (SC) 

Telefone: (47) 99290-7572 / caneverfranklin@gmail.com   

 

FORMAÇÃO 
 

Graduando em Engenharia de Produção Mecânica - UFSC, previsão de conclusão para 2024. 
Técnico em Segurança do Trabalho – SATC, concluído. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 
PET Engenharia de Produção (02/2020 - atual) 
 
  
 Membro do Grupro de Marketing e Eventos (02/2021 – atual)  

- Planejamento, execução e gestão dos eventos e cursos realizados para a Graduação do curso de 
Engenharia de Produção da UFSC; 
- Responsável pela divulgação da empresa através de plataformas digitais e redes sociais; 

- Utilização e readequação de Procedimentos e Registros da Qualidade para a execução dos 
processos de divulgação, organização, planejamento e execução. 
- Levantamento, através de pesquisas de mercado, as áreas e temas relacionados à engenharia de 

produção, a fim de adequar as necessidades da graduação aos eventos do grupo. 
  

  Membro do Grupo de Desenvolvimento Humano (08/2020 – 12/2020)  
- Planejamento, execução e gestão de eventos internos;  
- Auxiliar na promoção de atividades que complementam a formação acadêmica e  
desenvolvam as habilidades pessoais dos membros do grupo;  
- Responsável por orientar os membros na questão do desenvolvimento pessoal, auxiliandos a 
atingir objetivos e metas pessoais. 

Membro do Grupo de Marketing e Eventos  (02/2020 – 08/2020) 

- Controle e divulgação de atividades e eventos realizados para a Graduação do curso de 
Engenharia de Produção da UFSC; 
- Responsável pela divulgação da empresa através de plataformas digitais e redes sociais;  
- Estreitamento da relação com os professores do departamento, através de entrevistas e 
parabenização nos aniversários, a fim de horizontalizar o contato entre a entidade e o corpo 
docente do curso;  
- Levantamento, através de pesquisas de mercado, as áreas e temas relacionados à engenharia de 
produção, a fim de adequar as necessidades da graduação aos eventos do grupo; 
 - Utilização e readequação de Procedimentos e Registros da Qualidade para a execução dos 

processos de divulgação, organização, planejamento e execução;  
- Realização de atividades solicitadas pelo Coordenador do grupo de Marketing & Eventos. 

 
 Gerenciador de Microcomputadores (02/2020 – 08/2020)  
- Manutenção preventiva e preditiva dos hardwares;  
- Instalação e atualização dos softwares; 
- Estipular e aplicar melhorias nos dispositivos de tecnologia, objetivando a evolução do ambiente 

organizacional; 
- Auxiliar a equipe de forma remota, esclarecendo dúvidas e dificuldades com acessos à internet, 
VPN e melhoria nos computadores. 
 
 



 

 

CEBRA Conversores Estáticos Brasileiros (01/2019 – 01/2020) 

Analista de Qualidade e Processos  (01/2019 – 01/2020) 

 - Auxiliar na gestão de documentação da norma ISO9001; 
 - Realizar o processo de notificação por não conformidade; 
 - Divulgar e controlar a politica da qualidade, com foco em processos; 
 - Desenhar fluxos de tarefas e mapeamento de processos; 
 - Auxiliar na realização de auditorias internas dos fluxos implementados; 

- Elaborar e revisar os processos na gestão de riscos, identificando possíveis falhas e oportunidades 
de melhorias; 
- Colaborar com suporte técnico na área da produção; 
- Contribuir em outras atividades relacionadas à Engenharia de Produção. 

 

WEG Tintas  (02/2016 – 07/2018) 

 Técnico em Segurança do Trabalho (02/2016 – 07/2018) 

- Analisar documentação obrigatória para empresas prestadores de serviço, bem como elaborar e 
ministrar treinamentos para todos os colaboradores.  
- Responsável pelo Gerenciamento do PWSE (Programa WEG de Segurança e Ergonomia), 
promovendo inspeções no local de trabalho utilizando ferramentas de analises ergonômicas e 
agendando reuniões com gerentes de fábrica para tratar dos riscos associados aos postos de 
trabalho. 
- Treinar e conscientizar os colaboradores WEG quanto as atitudes seguras no trabalho, preparar 
programas de treinamento sobre segurança do trabalho, determinar os equipamentos de proteção 
adequados aos riscos do ambiente de trabalho. 
- Indicar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, treinamentos das equipes de 
combate a emergências. 
- Realizar liberações de trabalhos (permissão de trabalho) em áreas classificadas (espaço 
confinado, trabalhos em altura, trabalhos com eletricidade média/alta tensão e trabalhos com 
produtos químicos perigosos Ex.: amônia) 
- Inspecionar documentação obrigatória (ficha de EPI’s), emitindo relatório técnico. 
- Responsável por realizar liberações de trabalho para o projeto preventivo de combate a incêndio 

e instalações do sistema de sprinklers. 

WEG S.A  (09/2015 – 02/2016) 
 

Técnico em Segurança do Trabalho – Estágio obrigatório (09/2015 – 02/2016) 

- Acompanhamento de inspeções nos postos de trabalho identificando condições perigosas e 
sugerindo melhorias conforme as NR’s. 
- Acompanhamento na realização de permissões de trabalho em áreas classificadas (espaço 
confinado, trabalhos em altura, eletricidade e produtos químicos perigosos). 
- Auditar controle documental da empresa (ficha de EPI’s, LTCAT, PCMSO e PPRA), verificando as 
possíveis irregularidades e propondo soluções. 

 

PROJETOS REALIZADOS 
 

 
(2019) Implantação do Programa 5S na empresa CEBRA. 
O projeto implementado foi buscando a melhoria continua nos processos e produtos, com o objetivo da 
implementação do lean manufacturing. 
 
(2018) Projeto do sistema de sprinklers em uma indústria química. 
O projeto do sistema de sprinklers foi implementado com o objetivo da diminuição da classificação de 
risco da planta. 

(2020) Projeto de estruturação de métrica e acompanhamento do engajamento do Marketing Digital 
no PET Engenharia de Produção da UFSC. 



 

 

O projeto foi realizado com o objetivo de desenvolver uma métrica que mensure o engajamento do 
marketing digital e disponibilizar uma forma de acompanhamento das publicações. 

HABILIDADES 
 

• Inglês – Intermediário; 

• Microsoft Office; 

• SolidWorks; 

• Trabalho em Equipe; 

• Gestão da Qualidade; 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 

 

• Publicação e aprovação de um artigo cientifico no ENEGEP com a temática: Aplicação de métricas de 

marketing digital para mensurar e acompanhar o engajamento nas mídias sociais de uma organização 

estudantil (05/2020 – 06/2020)  

• Concluiu com excelência os cursos de comunicação eficaz na empresa, expressão verbal e oratória na 

WEG (2017, 16 horas); 

• Curso de capacitação de supervisor para trabalhos em espaço confinado – NR33 na 3M Safety Training 

(2017, 16 horas); 

• Curso da NR-35 segurança em trabalhos em altura (2017, 8 horas); 

• Curso de brigadista de emergência pela equipe dos bombeiros voluntários (2017, 8 horas); 

• Curso de instalações elétricas em atmosferas explosivas, nível avançado (2016, 8 horas); 

• Curso do eSocial e seu impacto na SST e atualização das normas regulamentadoras (2015, 8 horas); 

 


