
 
 

RADOMÉCIO LEITE DE SOUSA 
Brasileiro, casado, 39 anos 

Rua Nurisman de Andrade Carneiro, nº 139, Edifício Marta Maia, apto 302, J. Cidade Universitária, João Pessoa-PB 
Contato: 083 99982 7482  

E-mail: radomecio.rad@gmail.com   | Skype: rlrad@hotmail.com | LinkedIn: Radomécio Leite de Sousa 
 

Objetivo: contribuir efetivamente na Gestão dos Processos Organizacionais. 

Formação Acadêmica:  

 Bacharel em Direito – UNIPÊ – 2018.2 

 Administração de Empresas - Faculdade Paraibana – FAP - 2011 

 Técnico em Eletrotécnica – IFPB – 2001 
 

Experiência Profissional: 
 COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA – PORTO DE CABEDELO – JAN/2018 - ATUAL 

Diretor Vice-Presidente:  
Responsável pela direção e administração da instituição, planejamento, coordenação e controle de atividades 
da Companhia Docas da Paraíba.  
Atuação efetiva no desenvolvimento de planejamento estratégico, responsável pela manutenção geral da 

estrutura física, e organizacional do Porto de Cabedelo/PB. Participação na elaboração do Plano Mestre (versão 

2018) do Porto Organizado de Cabedelo e Definição da Nova Poligonal do Porto Organizado de Cabedelo. 

Colaborou na elaboração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos e do Código de Conduta e Integridade 

da Companhia Docas da Paraíba, na elaboração do PPA, LDO e LOA da Companhia Docas da Paraíba; na 

articulação pela abertura de novos mercados, no processo de balizamento e dragagem do canal de acesso. 

 CONTROL ENGENHARIA  – A SERVIÇO DA ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA – MAI/2011 –DEZ/2011 
Coordenador de Distribuição na Unidade de Negócios no Amazonas:  
Responsável por equipes de operação, manutenção, qualidade de energia, projetos, construção, perdas, logística, 
suprimentos, frota de veículos terrestres e fluviais, gestão de contratos e faturamento.   

 
 ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – PARAÍBA – MARÇO/2004 À MAIO/2011 

Supervisor de Manutenção:  
Projeto e Construção no Departamento de Operação e Distribuição. Coordenava equipe de projetistas, fiscais de 
obras e equipes operacionais de campo. Planejava e gerenciava a execução de obras e o planejamento de 
manutenção programada e emergêncial no sistema elétrico em 13,8 KV e 220/380 V. 
 
Projetos Coordenados 

 Eficientização Energética da iluminação pública em 223 municípios da área de concessão 
EPB/EBO; 

 Substituição de ramais de serviços - Qualidade e continuidade; 

 Instalação de proteção secundária em transformadores de distribuição;  

 Redução de avaria e queima de transformadores de distribuição; 

 Melhoria dos indicadores DEC/FEC, com foco na qualidade, confiabilidade e segurança no 
sistema; 

 Mapeamento de Riscos no Sistema Elétrico. 
 

 COTEMINAS INDÚSTRIAS TÊXTIL - UNIDADE FABRIL JOÃO PESSOA-PB – SET/2001 à MAR/2004 
Técnico de Manutenção Elétrica: 
Projetos de capacidade (aumento e modernização fabril – utilidades, ETA, ETE); Supervisão de Empresas em 
Projetos de capacidade (montagem, operação, manutenção); Implantação e Gestão de Manutenção 
(necessidades, gerenciamento, treinamento); Montagem de maquinário industrial originários da indústria alemã; 
Montagem e operação de Usina Termelétrica - Wärtsilä. 
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 MEGATON ENGENHARIA – A serviço da CELPE, CONSERN, Petrobrás - Refinaria Abreu e Lima, com 
atuação no segmento industrial de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. JAN/2012 À 
MAIO/2012 

Gerente do Departamento Técnico: 
Gerenciamento de contrato, de equipes de manutenção em rede energizada, rede desenergizada, elaboração de 
projetos, construção de redes de distribuição e transmissão de energia, plantão operacional, qualidade de 
energia, iluminação pública, gerenciamento de faturamento, custos, frota de veículos e patrimônio. 

 
Projetos Coordenados 

 Plano de obras CELPE - nas áreas de construção e manutenção da distribuição; 

 Construção de Rede para atender o ínicio da obra do Estádio Arena Pernambuco – Copa do 
Mundo FIFA 2014, MEGATON ENGENHARIA / ODEBRECHT ENGENHARIA; 

 
 FCKEA ENGENHARIA – Soluções em Engenharia Elétrica, Mecânica e Civil, com atuação no segmento 

industrial, comercial e residencial, na Paraíba – 2013; 
      Função: Coordenador Técnico e Comercial 
 

Cursos e Capacitações: 

 Aprimoramento em Governança para Administradores e Conselheiros Fiscais de Estatais; 

 Pacote Office; MS PROJECT; Excel Avançado; 

 Modelo de Sistema de Gestão – MSG; 

 Gerenciamento da rotina diária – GRD; 

 Gerenciamento pelas diretrizes – GPD; 

 Planejamento Estratégico 

 Gerenciamento de Pessoas/Conflitos/Stress; 

 Projeto MIN – Modelo Integrado de Gestão / Metodologia 5S; 
 

Outras Informações: 

 Multiplicador Interno e apoio em Normativos Técnicos – NR 10 - ENERGISA DISTRIBUIDORA 

 Instrutor dos cursos de procedimentos operacioanais (PRO) e procedimentos de execução (PRE); 

 Multiplicador Interno e apoio em Curso de Manutenção em Redes de Distribuição (Linha Morta, Linha 
Viva, Poda e Roço); 

 Membro em comitê corporativo de elaboração e revisão de procedimentos operacionais e de execução 
do GRUPO ENERGISA; 

 Membro do grupo de estudo e trabalho corporativo da direção do Grupo Energisa em Gerenciamento 
de Processos de Obras de investimento – GPO; 

 Gestão da produtividade – ABS Consultoria / ENERGISA DISTRIBUIDORA; 

 Participação em diversos congressos e seminários nas áreas de energia, administração, finanças, 
produção, petróleo e gás, projetos, tecnologia, orcamento, planejamento, transportes, sustentabilidade 
e meio ambiente, gestão pública e privada, direito, economia, governança, comunicação e marketing;  

 Experiência em Parques de Energia Eólica; 

 Resolução 505 / Ressarcimento / Qualidade de Energia / PRODIST 

 Membro fundador da COOPSOLAR – COOPERATIVA DE ENERGIA SOLAR DA PARAÍBA (2018). 
 

Premiação: 
Energisa Paraíba Distribuidora de Energia – 2010 - “Projeto de Melhores Ideias para o Sistema Elétrico 
de Distribuição”: Proposta de um estribo para melhor organização e disposição dos ramais de seviços de 
distribuição 220/380V.  

 
Diferenciais:  

Adaptabilidade, responsabilidade, busca por resultados, energia, comprometimento, aprendizagem 
rápida, comunicação e excelente relacionamento interpessoal. 


