
 MARCELO DARIO TARGINO DE LIMA  

 Brasileiro, 28 anos, solteiro  

 Rua Antônio Torquato, Centro  

 59170-000, Arês - RN - Brasil  

 (84) 98188-4019 WhatsApp  

 marcelodariolima@gmail.com  

• Objetivo  

 Colaborar em um ambiente de trabalho onde possa colocar em prática 

meus conhecimentos em favor da instituição na qual viso integrar, focando 

sempre o bene cio e o crescimento da organização e o crescimento 

profissional.  

• Perfil profissional  

 Atencioso e dedicado, estou aberto para novos aprendizados, estou 

preparado para o desafio de exercer novas funções com flexibilidade. 

Procuro estar sempre atualizado, tendo como intuito o aprimoramento 

pessoal e profissional. Tenho bom relacionamento interpessoal.  

• Formação  

• Escolaridade  

 Ensino Médio completo.  

• Graduação  

 Graduado em Gestão Pública (Completo)  

 Direito (Cursando o 7° Período)  



• Idiomas  

 Espanhol: leitura básica.  

 Inglês técnico: leitura básica  

• Histórico profissional  

 Samsung – GMX Tecnologia – de julho de 2022 a janeiro/2023  

 (Empresa de grande porte na área eletrônica)  

 Auxiliar Administrativo. 

 Única autorizada SAMSUNG responsável por todo Rio Grande do Norte.  

Ceneged – de março de 2020 a julho/2021  

 (Empresa de médio porte no segmento engenharia)  

 Eletricista  

 Trabalho com linha viva, ligação nova, corte, religação e inspeção. Trabalho 

terceirizado para a COSERN.  

 Samsung – GMX Tecnologia – de julho de 2020 a março/2021  

 (Empresa de grande porte na área eletrônica)  

 Auxiliar Administra vo  

 Única autorizada SAMSUNG responsável por todo Rio Grande do Norte.  

 Avanço construções Ltda - desde julho /2019  

 (Empresa de grande porte no segmento construção civil)  

 Eletricista  

 Manutenção na rede de Farmácias Drogasil e na Transpetro – Petrobrás 

Transporte S.A.  

 DÍNAMO ENGENHARIA - de julho/2016 a março/2019  

 (Empresa de médio porte no segmento engenharia)  

 Eletricista  



 Trabalho com linha viva, ligação nova, corte, religação e inspeção. Trabalho 

terceirizado para a COSERN.  

 PRIMAR - de dezembro/2015 a maio/2016  

 (Empresa de pequeno porte no segmento agricultura e pecuária)  

 Encarregado de manutenção  

 Manutenção corre va em bombas de até 30 CV, montagem e manutenções em 

quadros elétricos, comandos elétricos, instalações e manutenções preventivas 

em chaves de par das. Orçamentos e dimensionamentos, montagem de 

tubulações e estruturas de PVC.  

 METRODATA ENGENHARIA - de setembro/2014 a fevereiro/2015  

 (Empresa de grande porte no segmento engenharia)  

 AUXILIAR DE ELETRICISTA  

 RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDIAL NA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL EM TODO RIO GRANDE DO NORTE.  

 EXCELENGE ELETRICIDADE - de janeiro/2014 a setembro/2014  

 (Empresa de grande porte no segmento bancos)  

 AUXILIAR DE ELETRICISTA  

 RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDIAL NA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL EM TODO RIO GRANDE DO NORTE.  
 GRUNORD - de agosto/2013 a novembro/2013  

 (Empresa de médio porte no segmento engenharia)  

 AJUDANTE  

 MANUTENÇÃO PREDIAL COMO REFORMAS DE PASSARELAS.  

 McDonald´s – de abril/2013 a agosto/2013  

 (Empresa de grande porte do ramo alimentício)  

 ATENDENTE  

 Atender clientes e zelar pela limpeza do ambiente, assim como condimentação 

e apoio em caixa do drive-tru.  

 
 



 •  Informações complementares  

 Leitura e interpretação de projetos  

 Didático, proativo, criativo e ágil. Bom relacionamento com pessoas e 

calmo.  

 Habilitação “B”  


