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FORMAÇÃO


Ensino Superior – Engenharia Civil (2º ano)
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU

IDIOMAS


Espanhol – (Intermediário)



Inglês – (Básico)

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES



Computação: Pacote Office (Concluído)



Matemática Aplicada à Mecânica: (Concluído)



Leitura e interpretação de desenho técnico: (Concluído)



AutoCAD 2D: (Concluído)

Unidade: Microdata Informática

Unidade: SENAI Humberto Reis Costa
Unidade: SENAI Humberto Reis Costa

Unidade: SENAI Humberto Reis Costa

Apresentação
Estou cursando 3°semestre no ensino superior em
universidade, Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU).
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civil
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Busco oportunidade profissional na área de engenharia civil, assim tendo todo um
aproveitamento prático e teórico, obtido em experiências vivenciadas na área.
Atuei como desenhista projetista de Auto-Cad 2D e como assistente técnico de
engenharia civil, com atividades internas e externas relacionadas ao cargo.
Almejo uma empresa que me proporcione uma carreira sólida, um
conhecimento e que me forneça oportunidades de crescimento profissional.
Obtenho conhecimento em softwares na plataforma 3D, como scketchup 8
e Promob-Plus.

vasto

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL


Dezembro /2013 à Dezembro/2014 – GAB Engenharia
Cargo: Assistente Técnico I

Atuei como assistente técnico durante o período na empresa, no departamento de avaliações e
perícias de imóveis auxiliando na elaboração de laudos técnicos em ações expropriatórias,
como também na execução de pesquisas de homogeneizações, estudos do IBAPE, Habisp,
leis de zoneamentos, Giswork e outros recursos pertinentes para o andamento do trabalho de
desapropriação de terrenos para futuras implantações da prefeitura do município de São Paulo.


Julho/2013 à Outubro/2013 – Project-Explo
Cargo: Projetista Técnico
Elaboração de projetos com o software auto-cad 2D baseando-se em normas técnicas
estabelecidas, com classificação de atmosferas explosivas visando a segurança do trabalho na
presente atmosfera com manipulação de produtos com possibilidade de fácil ignição.



Outubro/2012 à Junho/2013 – Genialle Promoções
Cargo: Promotor de Vendas

Atuação em merchandising, efetuando visitas diárias a vários pontos de vendas e executando
levantamento de produtos mais vendidos, para desta maneira obter melhor resultado nas
vendas e ao final do dia reportar todas as informações á central da empresa por meio de
registro fotográfico.



Janeiro/2011 à Junho/2012 – Syncrodata Com. de
Equipamentos

Cargo: Técnico Eletrônico

Atuando na área de automação comercial; executava visita aos estabelecimentos para reparos
em ECF (Emissor de Cupom Fiscal) e obter controle ao final do dia, em chamados executados
por meio de relatórios técnicos, além de suporte técnico telefônico e treinamento de sistemas
de gerenciamento de lojas.



Abril/2009 à Junho/2010 – Multimalhas Tecidos ltda.

Cargo: Balconista

Atuação como vendedor interno com atribuições ao cargo como concretização de vendas e
controle de entrada e saída de pedidos além de controle de estoque.



Janeiro/2008 à Março/2009 – Malharia Bette ltda.
Cargo: Auxiliar de expedição
Atuando com atividades pertinentes ao cargo como, carregamento de caminhão, pesagem de
tecidos a serem enviados a tinturaria, elaboração de romaneios, recebimento e conferência de
notas fiscais.

