CAMILA ESTER FRANCO
OBJETIVO
HABILIDADES &
COMPETÊNCIAS

Rua André Zeremeta, s/nº, Caixa Postal 06
Herval d´Oeste, Santa Catarina
49 99994-9935
https:/www.linkedin.com/in/camila-ester-franco-pmp-96409932
Francocamila11@gmail.com

Objetivo agregar valor à organizaçã o por meio da gestã o.
Possuo certificaçã o PMP – Project Manager Professional concedida pelo
PMI – Project Management Institute
Possuo certificaçã o Green Belt

Sou Auditora do Modelo de Excelê ncia em Gestã o – MEG pela Fundaçã o
Nacional da Qualidade – FNQ
Possuo formaçã o e experiê ncia como auditora das normas ISO 9001 e
14001
Possuo formaçã o e experiê ncia como auditora 5S

Tenho formaçã o e experiê ncia em redesenho e mapeamento de
processos
Tenho formaçã o experiê ncia em planejamento estraté gico e
acompanhamento da ferramenta BSC

Participaçã o no Programa IRANI 2020 – Talentos com duraçã o de
quatro anos, focado para o desenvolvimento de lı́deres potenciais para a
sucessã o na Cia.
Participei recentemente de cursos sobre metodologias á geis de
gerenciamento de projetos e Design Thinking

EXPERIÊNCIA

ANALISTA SÊNIOR DE ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – CELULOSE IRAN S.A.
2009 – Atualmente

Atuaçã o na equipe de implantaçã o do Escritó rio de Gerenciamento de Projetos na
Celulose Irani em parceria com consultoria Instituto Nacional de Desenvolvimento
Gerencial – INDG.

Responsá vel pelo planejamento, acompanhamento e controle de projetos da empresa nas
unidades de Vargem Bonita - SC, Joaçaba – SC, Indaiatuba - SP, Sã o Paulo – SP, Santa Luzia
– MG, Porto Alegre - RS, Balneá rio Pinhal – RS.
Experiê ncia em projetos de ampliaçã o, aquisiçã o, manutençã o, reestruturaçã o de
processos administrativos e de gestã o. Enfase em projetos de Desenvolvimento de
Pessoas envolvendo os projetos estruturantes da á rea – Desde a contraçã o e
desligamento passando por projetos de definiçã o de metas anuais e remuneraçã o
variá vel, de motivaçã o, E-social entre outros.

Responsá vel como PMO pelo projeto de implantaçã o de SAP, participando do desenho de
processos envolvendo AS IS e TO BE do mesmo.
Atuaçã o na aná lise de viabilidade econô mica e financeira de novos projetos

Atuaçã o no alinhamento de projetos com o planejamento estraté gico
Implantaçã o do Portfó lio de Gerenciamento de Projetos

Atuaçã o como facilitadora em diversos treinamentos e massificaçõ es da empresa

PROFESSORA UNIVERSITÁRIA – CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI - UNIASSELVI
2011 - 2013

Professora Tutora Externa do Curso de Administraçã o. Fui homenageada como “Nome de
Turma” de duas turmas das quais lecionei.

EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
2011 - 2013

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE
EMPRESAS
2008 - 2009

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE
EMPRESAS
2004 - 2007
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