
 

Brasileiro, solteiro, 20 anos 
Rua Vereador Frederico Veras, 159  
Pantanal – Florianópolis (SC) 
Telefone: (69) 99975-9610/ felipedallavl@gmail.com   
 

 

Graduando em Engenharia de Produção Mecânica UFSC, previsão de conclusão para 2023. 

Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio. Instituto Federal de Rondônia (2015-2017) e 

Instituto Federal Catarinense (2017-2018). 

 

 

Gerenciador de Microcomputadores (08/2019 - atual) 
- 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. 

 
Membro do Grupo de Marketing e Eventos  (08/2019 - atual) 
- 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; 
- 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; 
- 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. 

 

Membro da área do chassi (03/2018 – 10/2018) 
- Produção e disposição do banco no carro; 
- Responsável pela ergonomia e segurança do piloto; 
- Edição a planilha de custos; 
- Auxílio ao chefe de área nas demais tarefas exigidas pelo cargo. 

 

 
• Inglês – avançado; 

• Italiano – Básico; 

• Português – Fluente; 

• Microsoft Office (Excel, Power Point, Project, Visio e Word); 

• Conhecimento intermediário em SQL, Python, Java Script, rede de computadores, CAD SolidWorks; 



 

 

• Trabalho em Equipe; 

• Liderança e Organização de Equipes; 

• Profissionalismo. 

 
• Curso de Microsoft Excel (2018, 12 horas); 

• Curso de Microsoft Excel Avançado – EAD (2019, 40 horas); 

• Curso de Power Point e oratória (2018, 8 horas); 

• Durante o Ensino Médio, participante do Laboratório Multidisciplinar Avançado de Tecnologia da 
Informação e Inovação - LabMat(i)²; 

• Liderança  e trabalho em equipe, nas competições de modalidades desportivas ao longo de Ensino 
Médio e Superior. 

 


