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Objetivo 
Atuar na área de Engenharia. 

Perfil profissional 
Busco uma vaga para atuar na área de engenharia, mecânica ou de segurança do 
trabalho, para adquirir experiência e ser efetivado no mercado de trabalho. Espero 
contribuir para com a empresa acompanhando e analisando de forma eficiente as 
atividades ali desenvolvidas. Acredito no meu potencial, nas minhas qualidades e 
nos meus conhecimentos. Sei que posso desenvolver um ótimo trabalho pois 
tenho uma boa comunicação, senso de equipe, raciocínio rápido, organização, 
proatividade e compromisso para com as minhas responsabilidades. Além disso, 
estou muito motivado a ingressar no mercado de trabalho para poder aplicar de 
forma prática todos os conhecimentos que adquiridos com os estudos. 

Formação 
 Escolaridade 

Formação superior completo. 
 

 Graduação 
Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Viçosa (conclusão julho/2016). 

 

 Pós-Graduação 
Engenharia de Segurança do Trabalho, Faculdade Pitágoras – Campus Vale 
do Aço (conclusão maio/2018). 
 

 Cursos Complementares 
Excel Avançado, WKS Informática (julho/2015) - concluído. 
SolidWorks, WKS Informática (janeiro/2015) – concluído. 
AutoCAD 2D e 3D, WKS Informática (dezembro/2017) – concluído. 

Idiomas 
Espanhol: leitura básica, escrita básica, conversação básica. 
Inglês: leitura intermediária, escrita imtermediária, conversação básica. 

Experiências 
 Estágio em Sistemas de Refrigeração Comercial – Universidade Federal 

de Viçosa (agosto/2015 a junho/2016) 

Neste estágio foi desenvolvido o levantamento de dados de Sistemas de 
Refrigeração Comercial, como identificação de equipamentos e componentes 
dos mesmos, identificação de fabricantes, prestadores de serviços e 
levantamento de preços. Também, foi feito um mapeamento de processos de 
projeto, como levantamento da carga frigorífica, localização de componentes e 
projeto de tubulações e dutos. Ao final, foi proposta uma solução para uma 



padaria, onde os sistemas de refrigeração lá presentes, seriam substituídos por 
uma única câmara fria do tipo ‘walk in cooler’. 

Outros objetivos 
 Região de trabalho 

Aceito propostas de todas regiões do país e do exterior. 
Aceito viajar pela empresa. 

Observações 
 Pós-Graduação 

O curso de Engenharia de Segurança do Trabalho foi iniciado em abril de 
2017 e este é feito quinzenalmente às sextas à noite e aos sábados durante 
todo o dia. 

 CREA ativo (MG-219567/D). 

 Idioma 
Estou fazendo um curso de inglês online na escola EnglishLive, onde tenho 
uma flexibilidade de horário para estudo e assim posso buscar uma melhor 
fluência no idioma. 


