Eduardo Legat Springmann
Brasileiro, 20 anos
Centro – Florianópolis (SC)
Telefone: (48) 99114-8057/ edlesprin@gmail.com

FORMAÇÃO
Graduando em Engenharia de Produção Mecânica. UFSC, previsão de conclusão para 2024.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

PET Engenharia de Produção (02/2019 – atual)
Coordenador do grupo de Gestão da Qualidade (01/2021 – atual)
-Gerenciamento do sistema de gestão da qualidade do PET Engenharia de Produção conforme a
ISO9001:2015;
-Gerenciamento de reuniões de análise crítica; acompanhamento da criação, execução e prazos de
verificação das ações corretivas e preventivas relativas ao sistema de gestão da qualidade;
-Representação da alta direção em auditorias e avaliação dos indicadores de desempenho.
Trainee do Grupo de Gestão da Qualidade (08/2020 – 01/2021)
-Auxiliar o Coordenador da Qualidade a controlar a documentação dos processos do grupo;
-Organizar Seminário Interno de Planejamento (SIP);
-Servir como suporte aos membros do PET Engenharia de Produção para dúvidas referentes ao uso
da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade;
-Arquivar os documentos e cobrar dos grupos a execução de uma análise crítica após cada evento
realizado, buscando melhoria contínua.
Membro do Grupo de Gestão da Qualidade (02/2020 – 08/2020)
-Dar suporte ao Trainee e ao Coordenador da Qualidade;
-Auxiliar na manutenção do sistema de gestão da qualidade por meio da revisão de documentação,
da análise de melhorias e do suporte aos membros do grupo.
Membro do Grupo de Desenvolvimento Humano (02/2019 – 12/2019)
- Planejamento, execução e gestão de eventos internos;
- Auxiliar na promoção de atividades que complementem a formação acadêmica e desenvolvam as
habilidades pessoais dos membros do grupo;
-Responsável por orientar os membros na questão do desenvolvimento pessoal, auxiliando-os a
atingir objetivos e metas pessoais.

PROJETOS REALIZADOS
(2019 - atual) Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade segundo a
norma ISO9001:2015 em uma policlínica.
O projeto consiste na implementação de um sistema de gestão da qualidade segundo a norma ISO
9001:2015, realizado por meio de uma pesquisa-ação em uma empresa do ramo da saúde: uma policlínica.
(2019) Desenvolvimento de um Planejamento Estratégico em uma ONG responsável pela reabilitação
de animais silvestres em Florianópolis, SC.

O projeto consiste na realização de um planejamento estratégico. Para isso, foram estudados os métodos
e ferramentas e elaborado um treinamento que foi ministrado para os colaboradores da organização que
participaram do planejamento conduzido pela equipe do projeto.

HABILIDADES
• Inglês – Nível C1;
• Alemão – Nível B1;
• Espanhol – Nível A2;
• Microsoft Office;
• Excel VBA – Visual Basic for Applications;
• Microsoft Visio;
• Bizagi Modeler;
• Gestão da Qualidade;
• Planejamento Estratégico;
• SolidWorks;
• Arena Simulation;
• Conhecimento básico em linguagens de programação C++ e Python;
• Mercado financeiro.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS
• Intercâmbio para estudo da língua inglesa, ILSC – Montréal (2016-2017, 189 horas cursadas);
• Curso de Microsoft Excel (2018, 11 horas);
• Curso de linguagem Python (2018, 10 horas);
• Curso de PowerPoint e Oratória (2018, 7 horas);
• Curso de Visual Basic for Applications – Excel (2019, 11 horas);
• Curso – Financial Markets, Yale University (2020, 27 horas).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• Monitor de curso de Microsoft Excel (2019,12 horas);
• Monitor de curso de Visual Basic for Applications (2019, 12 horas);
• Ministrante de curso de Microsoft Excel (2020, 2 horas);
• Ministrante de curso sobre Mapeamento de Processos (2020, 2 horas).

