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Perfil
Gerenciamento de Projetos | Gerenciamento Empresarial | Planejamento Estratégico | MRP | PCP | PMO |
Tenho mais de seis anos de experiência em Gerenciamento de Projetos Industriais do setor de óleo e gás e
as demais atividades pertinentes ao cargo. Hoje venho aprimorando meus conhecimentos em análise de
cenários utilizando ferramentas como Promodel, SAS, SPSS e Ms Project, executando as atividades de:
• Implantação e estruturação de indicadores de desempenho, bem como avaliação da viabilidade
econômica e financeira de projetos;
• Gerenciamento e otimização do fluxo de informações nas empresas utilizando tecnologias adequadas;
• Dimensionamento e integração de recursos físicos, humanos, financeiros, ambientais e
organizacionais, a fim de permitir que estes produzam, com a máxima eficiência, considerando a
possibilidade de melhorias contínuas;
• Aplicação de matemática e estatística para modelar sistemas de produção e auxiliar na tomada de
decisões;
• Previsão e análise de demandas, para a seleção de tecnologias e know-how, projetando produtos e
processos de produção ou melhorando suas características e funcionalidades;
• Incorporação conceitos e técnicas da qualidade em todo o sistema produtivo, tanto nos seus aspectos
tecnológicos quanto organizacionais, aprimorando produtos e processos e produzindo normas e
procedimentos de controle e auditoria.

Objetivo Profissional


Tenho como objetivos, crescer profissionalmente, exercer a minha função com excelência, zelando

da integridade dos outros colaboradores, assim como incentivar o crescimento em equipe.


Atuar em novas áreas no mercado, como meta o constante desenvolvimento prático conforme

minha formação trabalhando com resultados.


Possibilitar o crescimento qualitativo e quantitativo também para a empresa.

Experiências Profissional
2014 / 2016 - Ayesa Unitec – Divisão de projetos industriais.
 Coordenador de planejamento.
 Responsável pelo planejamento, dos contratos Braskem, Innova e Petrobras. Apresentação dos
resultados e acompanhamento de custo, qualidade e prazo.
 Participação no comitê da qualidade, atuando como facilitador na implementação de ações e
normatizações.
2013 / 2014 – Ayesa Unitec – Divisão de projetos industriais.
.
 Apoio à coordenação do contrato com a Innova, elaboração de histogramas, curvas S, análise dos
recursos, análise de desvios e controle de custos.
 Emissão de propostas e relatórios de acompanhamento para o cliente. Participação em reuniões
follow-up
2009 / 2013 – Unitec – Divisão de projetos industriais.
 Atuando como Técnico de Planejamento.
 Responsável pela elaboração de cronogramas BRASKEM (UNIB, PE e PP) (MS-Project),
elaboração de histogramas, curvas S, análise dos recursos, análise de desvios. Elaboração de relatórios de
acompanhamento, participação de reuniões kick-off e follow-up.
2009 – Unitec – Divisão de projetos industriais.
●
●
●

Atuando como Técnico de Planejamento.
Planejamento dos projetos da Petrobras SIX.
Responsável na elaboração de cronogramas de planejamento, controle de projetos, elaboração de
indicadores.

2008 / 2009 – W3 Móveis.
●
●
●
●

Planejamento do produto e produção
Implementação do Sistema de Gerenciamento Industrial (ForWood), Engenharia do Produto, PCP,
Cotações com Fornecedores.
Estudo de viabilidade da certificação FSC.
Padronização de planos de produção conforme a necessidade do cliente, controle de estoque.

2006 / 2008 – Arquitetura e Construções Krieger – (ACK)
●

Projetista

●

Projeto e controle de execução. Cotações e contratação.

Idioma:


Inglês Intermediário.



Espanhol Intermediário

Informática:


Proficiência nos softwares: Promodel; SAS; SPSS; MS Project; Bizagi Modeler; AutoCAD; MS
Office; SeSuite, Promob e Visual Studio



Programação em C++, C# e VBA.

Seminários /Congressos:
●

2017 - 30º Fórum da Liberdade – 16 horas

●

2015 - 12º Seminário de Gerenciamento de Projetos - 16 horas

●

2015 - 28º Fórum da Liberdade – 16 horas

●

2015 - Congresso de Estratégia Criativa - Grupo de Planejamento do RS – 8 horas

●

2014 - 11º Seminário de Gerenciamento de Projetos - 16 horas

Cursos Complementares:
●

2017 – Google Analytics (Google) – 16 horas

●

2016 – Balanced Scorecard (FGVonline) – 8 horas

●

2015 – Big Data – Diálogo TI Intel (EAD) – 8 horas

●

2015 – ROI e Business Value Diálogo TI Intel (EAD) – 6 horas

●

2015 – Business Intelligence– Diálogo TI Intel (EAD) – 9 horas

●

2014 – Crecimiento en la economía global - Universidad Francisco Gavidia - (EAD) - 50 horas

●

2014 – Workshop - Portifólio Project Management Experience PMI – 8 Horas

●

2010 – Formação Gerente de Projetos (Alfamidia) - PMI, MS Project, Prática – 80 horas

●

2010 – Técnicas de Gerenciamento de Projetos (FGVonline) – 5 horas

●

2009 – D –Olho na qualidade: 5s para pequenas empresas (Sebrae) – 16 horas

●

2008 – Curso Bovespa Master (Bovespa) – 6 Horas

●

2005 – Curso Análise e Planejamento Financeiro (Sebrae) – 30 horas

●

2004 – Curso Aprender a Empreender (Sebrae) – 30 horas

●

2003 – Curso de Empreendedorismo e Inovação (Ufrgs) – 72 horas

