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FORMAÇÃO 

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

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
PET Engenharia de Produção (08/2019 - atual) 

 
Coordenador de Projetos (08/2021 – atual) 
- Product Owner; 
- Gerenciamento dos projetos técnicos do grupo; 
- Prospecção de novos projetos e parcerias; 
 
Trainee de Projetos (01/2021 – 07/2021) 
- Implementação do Framework Scrum na organização; 
- Auxiliar o gerenciamento dos projetos técnicos do grupo; 
- Assessorar estrategicamente os grupos de projetos técnicos, providenciando o suporte 
necessário; 
 
Membro do Grupo de Marketing e Eventos (08/2020 – 01/2021) 
- Planejamento, execução e gestão dos eventos e cursos realizados para a Graduação do curso de 
Engenharia de Produção da UFSC; 
- Responsável pela divulgação da empresa através de plataformas digitais e redes sociais; 
- Utilização e readequação de Procedimentos e Registros da Qualidade para a execução dos 
processos de divulgação, organização, planejamento e execução. 
- 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 do Grupo de Desenvolvimento Humano  (08/2019 – 08/2020) 
- Planejamento, execução e gestão de eventos internos do grupo; 
- Auxiliar na promoção de atividades que complementam a formação acadêmica e 
desenvolvam as habilidades pessoais dos membros do grupo; 
- Responsável por orientar os membros na questão do desenvolvimento pessoal, 
auxiliando a atingir objetivos e metas pessoais; 

 
 
PROJETOS REALIZADOS 
 
 
(11/2019 – 12/2020) Mapeamento de Processos em uma empresa de cartão convênio que oferece 
redução nos valores em serviços de saúde. 
 
O projeto consiste em mapear, analisar e padronizar todos os processos da empresa Clincard. Inicialmente 
serão identificados os macros processos e os processos. Em seguida, todos eles, identificados, serão 
mapeados e analisados. Por fim serão apresentadas propostas de melhorias e padronização dos processos, 
indicadores de qualidade para os processos mais críticos e a elaboração de instruções de trabalho para as 
atividades realizadas em cada processo. Por fim, deseja-se transformar o projeto em um artigo acadêmico. 
 
 
 



 

 

(03/2021 – atual) Tratamento de indicadores de análise fundamentalista em um fundo de 
investimentos 
 
O projeto surge a partir de uma demanda apresentada pelos responsáveis da organização, assim como 
afinidade dos membros envolvidos com a área do projeto. Atualmente, a operação da empresa se baseia na 
aplicação de metodologias a fim de determinar a viabilidade de se investir em empresas de tecnologia com 
capital aberto listadas na NASDAQ e NYSE. 
A demanda do projeto consiste na verificação e manuseio de dados e indicadores financeiros 
fundamentalistas utilizados, para que se possa comprovar a confiabilidade histórica das metodologias 
aplicadas pela empresa nas suas tomadas de decisão. 
 
HABILIDADES 
 
 Inglês – Avançado; 

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

 Gerenciamento de Projetos – Framework Scrum 

 Mapeamento de Processos; 

 Sistema de Gestão de Qualidade; 

 Planejamento Estratégico; 

 Investimentos – Valuation; 

 
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 
  
 Bloomberg Essentials (2021, 8 horas); Corporate Finance Institute (CFI); 

 Valuation (2020, 15 horas); ANBIMA 

 Market Risk (2020, 18 horas); ANBIMA; 

 Curso de Planejamento do gerenciamento e identificação de riscos em projetos (2020, 5 horas); EaD 
Fundação Getúlio Vargas | FGV; 

 Definições e objetivos da gestão de projetos (2020, 5 horas); EaD Fundação Getúlio Vargas | FGV; 

 Curso de Diagnóstico e Gerenciamento de Projetos (2019, 8 horas); EJEP | UFSC - Florianópolis; 

 Curso de Microsoft Excel (2018, 11 horas); PET Engenharia de produção | UFSC – Florianópolis; 

 Curso de Microsoft Power Point e Oratória (2018, 7 horas); PET Engenharia de produção | UFSC - 
Florianópolis ; 

 Curso de Introdução ao Excel (2018, 40 horas); EaD Universade de Brasília | UnB; 

 Curso de Excel Intermediário (2018, 40 horas); EaD Universidade de Brasília | UnB; 

 General English Imersion (High – Intermediate) (2018, 4 semanas); CLLC | Ottawa - CAN; 

 Course Advanced English (2018 , 8 semanas); IBL – Londrina; 

 

 

 

 



 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
                                                                                                                                               
                          
 Membro Construtor de Ações Sociais (07/2018 – 12/2018); Calipro (Centro Acadêmico Livre de 

Engenharia de Produção) – UFSC, Florianópolis; 

 Trabalho Voluntário Grupo Social Católico (2016-2017); Sedecias - Londrina;  

 Programa de intercâmbio cultural (2015); CISV – Athenas,Grécia; 
 
 


