
 
 
 

  

Cursos Áreas de Atuação Atividades Macros 

Engenharia Química 

 

Engenharia de Produção  

Áreas da Produção da 

Clínquerização e Moagens; 

 

Áreas de Processos e Qualidade. 

• Responsável por análises, monitoramentos e medições de processo (físicos e 

químicos) nas etapas de Clinquerização e Moagens;   

• Análise dos indicadores industriais ligados a performance das cadeias produtivas,  

identificando oportunidades de otimizações para melhorias dos resultados; 

• No controle da qualidade e laboratório de análises químicas e físicas dos produtos 

em processo e acabado; 

• Operação na sala de comando centralizado; 

• Acompanhamento de trabalhos de campo nas áreas industriais. 

Engenharia Mecânica 

 

Engenharia Mecatrônica 

Área de Planejamento de 

Manutenção - Mecânica de Campo, 

Preditiva e Preventiva; 

 

Área de Engenharia de Manutenção 

e Projetos. 

• Análise de oportunidades e desenvolvimento de novas técnicas de serviços e 

materiais; 

• Análise de falhas e gestão de vida útil de equipamentos; 

• Desenvolvimento do sistema de manutenção focado em Preventiva, Seletiva, 

Preditiva e Corretiva; 

• Acompanhamento de trabalhos de campo durante intervenções. 

Engenharia Elétrica  

 

Engenharia Eletrônica 

Área de Planejamento de 

Manutenção - Elétrica/Eletrônica de 

Campo;  

 

Área de Automação e Controle; 

 

Área de Engenharia de Manutenção 

e Projetos. 

• Controle e análise de manutenção de motores de média tensão; 

• Análise de oportunidades e desenvolvimento de novas técnicas de serviços e 

materiais; 

• Análise de falhas e gestão sobre atualizações tecnológicas de equipamentos; 

• Desenvolvimento do sistema de manutenção focado em Preventiva, Seletiva, 

Preditiva e Corretiva; 

• Análise de área para acompanhamento de trabalhos de campo durante intervenções 

em áreas de BT, MT e AT. 

Engenharia de Minas 

 

Geólogo 

Área de Minas a céu aberto; 

 

Área de Planejamento de Lavra; 

 

Área de Mapeamento de Minas. 

• Promover técnicas para preservar a vida útil das Reservas Minerarias; 

• Estudos de viabilidade de minérios; 

• Controle e análise de indicadores de gestão da mineração; 

• Foco de atuação com preservação ambiental; 

• Atuação em britagens e transporte de minérios; 

• Aplicação de técnicas de produção (carga, desmonte, logística e custos) no setor de 

mineração. 


