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Nome Completo
Endereço Rua, nº – Cidade / Estado – CEP 00.000-000
email@email.com – (00) 0000 0000

Graduado em Engenharia de Produção, inglês avançado, domínio de planilhas
eletrônicas e softwares de análise estatística; facilidade de comunicação oral e escrita,
com boa iniciativa e pró-atividade, busca oportunidade para início de carreira na área
de logística empresarial.

Formação
2009 – Graduação em Engenharia de Produção. UFXX
2004 – Técnico em Gestão Empresarial, CEFET XX
Cursos complementares:
- Estatística com SAS e Minitab – escola Z, 8 meses, concluído em 2008
- Espanhol intermediário – escola Y, desde 2008
- Logística e Gestão – escola X, 6 meses, concluído em 2006
- Inglês avançado – escola W, 5 anos, concluído em 2005

Experiência
2009 – Estágio curricular (7 meses) – empresa A, cidade tal. Atividades relacionadas ao
controle de estoques e previsão de demanda, com uso de softwares estatísticos (SAS e
Minitab) além de planilhas eletrônicas.
2008 – Estágio extra-curricular (6 meses) – empresa B, cidade tal. Atividades
relacionadas ao controle de estoque e saídas/recebimentos de produtos em sistema
informatizado.
2007 – Monitoria de Cálculo (12 meses) – UFXX. Auxílio ao professor da disciplina e
atendimento das dúvidas dos alunos das disciplinas de Cálculo I e II.
2006 – Integrante não remunerado do Grupo de Logística da Universidade XX –
Pesquisas e discussões sobre os diversos aspectos da logística e sua relação com o
mundo empresarial.

Atividades complementares
- Presidente da Comissão de Formatura, turma de Engenharia de Produção, 2009.
- Apresentação de trabalho na área de logística no X Congresso de Logística, com o
título “A importância de uma previsão de demanda acurada”.

Outras informações
- Solteiro, sem filhos.
- Carteira de habilitação para carro de passeio.
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