
APRESENTAÇÃO                                                                                 
 
Olá eu sou o josé Cláudio Carvalho 
 
E gostaria muito de fazer parte da sua equipe, acredito que tenho muito a oferecer com 
minha experiência e conhecimento técnico  
 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 
 

Idade: 03/12/1966 
Estado Civil: Solteiro  
Naturalidade: São Paulo -  Brasileiro 
Endereço atual: AV. Antônio Carlos nº 152  
Bairro: São Geraldo  
Cidade: Salinas –MG  
Telefone:(38) 9 8842/6697  .whatsapp  
E-mail: jcc3@aluno.ifnmg.edu.br  
5NH - A/D 5 anos de  experiência  em caminhões  truks - cambio traçado - veículos leves e pesados .  
 
 

Disponibilidade para trabalhar:  
 
 Trabalhar nesta empresa em Home Office,  ou onde minhas qualificações atenderem ao 
exigido da empresa . Disponível para trabalhar em outras cidades, o Estado da Bahia - Porto 
Seguro em minha preferencia de  trabalho e moradia , mais vou para qualquer cidade  do 
Brasil onde houver trabalho . Envie um  convite para entrevista  online na ferramenta 
https://meet.google.com/-  para  o meu E-mail: institucional  jcc3@aluno.ifnmg.edu.br  
 
 
 

Escolaridade: 

APRESENTAÇÃO  

Entre minhas características básicas encontram-se:  liderança a adaptabilidade, bom humor, 
dinamismo, responsabilidades, perfeccionismo, dedicação ao trabalho e bom relacionamento 
interpessoal, disponibilidade de horário  e pontualidade.  

 

mailto:jcc3@aluno.ifnmg.edu.br
https://meet.google.com/-
mailto:jcc3@aluno.ifnmg.edu.br


FORMAÇÃO ACADÊMICA  ll 

 Nível universitário  :  Ciências Biológicas  -  Campus Salinas- MG   IFNMG  -  Instituto 
Federal   5  PERÍODO  -  curso  trancado devido a pandemia -   ANO 2020  

Cursos acadêmicos concluídos  no  Campus Salinas- MG   IFNMG  

Elementos de Matemática Aplicada /  História /    Embriologia  /   Zoologia  /   Bioética 
Prática Pedagógica nível 1, 2 e 3  / Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, 
Métodos e Técnicas e estudos de Pesquisa social  /   Introdução a Ciências Biológicas; Dois 
anos e meio  de  prática em laboratório  do IFNMG  Pesquisas . 

Curso acadêmicos  em Andamento - Senac  - EAD  - Ensino a distância:Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos -  EaD-  Junho/ 2020 /  Carga horária:  2 anos  
 
Experiência Profissional 
 
Empresa: . PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. CNPJ. 01.744.153/0001-06. 
Cargo: CLT > Operador de Minicarregadeira - BobCat - pá carregadeira - 
Período: 2020 a 2020 com registro CLT classificado NR 12 - NR11 -NR 32 
Com Cursos qualificantes  na área com ênfase na tecnologia  computorizada GPS de 
máquinas  agrícolas e pesadas , Tenho Pratica   Curso e  Certificado de Operador de Trator 
Codificação de Operador de bobcat com curso NR 32.12 Operador de Escavadeira hidráulica , 
Operador de Pá Carregadeira- Manutenção de tratores e máquinas agrícolas / 
Retroescavadeira 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Empresa: Info Games Lan house 
Cargo: Técnico   programador de celulares Video Games - Web - android e PC  / 
informática 
Período: 2012 a 2019 
Prático em línguas máquina  C++ ...Java. ...JavaScript. ...Python. … 
Experiência Prática em Soldas e reparos de placas eletrônicas / resistores,capacitores,mosfet, 
BgA. , Nands. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Empresa: Intervalor Cobrança Gestão de Crédito-Call Center Ltda. Cargo: CLT> 
Analista de sistemas da  informação   Período: 10/06/2010 - 03/05/2011 Analista de 
Segurança da informação  (Microsoft Windows (todos), Office (Word, Excel, Access, Power 
Point), Linux, open Office, Antivírus, Acrobat e PDF, Instalação de softwares, formatação, 
particionamento de discos, configuração de sistemas operacionais, softwares, hardware e 
rede) Java /  TI- Junior sistema da informação ,Eletrônica: automatizada de Sistemas / 
telecomunicações basic, CorelDraw/ Vetores/ CNC,  Nível Técnico em informática, Alteryx 
designer 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
METALURGICA AROUCA LTDA 
CNPJ: 61.286.571/0001-29 
Motorista - Operador de máquinas - mini carregadeira bobcat- 
16/02/2005 - 20/02/2009 
Com prática em manutenção Mecânica e Elétrica / ar condicionado Auto / Solda Mig/ Tig / 
eletrodo /acetileno , e sistemas máquinas  pneumáticas.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empresa: LIDER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA  

    CNPJ: 71.954.119/0001-41 
Cargo: Design Gráfico ,  
Período: 01/11/1994 – 03/01/1996 
               03/01/1995- Rescisão Contratual 
Eu criava projetos de comunicação visual e novos produtos e embalagens, desenhar logotipos, 
formata qualquer tipo de material visual como panfletos, outdoors, páginas da internet 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empresa: MELOC LOCADORA LTDA  
                 CNPJ: 58.570.136/0001 - 17 
Cargo: Instalador de Cabos de fibra ótica 
Período: 01/04/1999 

 

https://www.guiadacarreira.com.br/guia-das-profissoes/design-grafico/#:~:text=A%20Carreira%20em%20Design%20Gr%C3%A1fico,%2C%20p%C3%A1ginas%20da%20internet%2C%20etc.

