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OBJETIVO: Gerenciamento de Projetos, Gestão de Processos,  Área Administrativa e RH  
 
APRESENTAÇÃO  

 Administrador especialista em Gerenciamento de Projetos com experiência em mapeamento e melhoria 
de processos, rotinas de DP, treinamentos, diagnóstico organizacional, gerenciamento de contratos e 
documentação de projetos, desenvolvimento e análise de KPI’s, e planejamento estratégico;  

 Experiente no treinamento de equipes em práticas de gerenciamento de projetos, ferramentas de gestão 
e da qualidade, gestão de RH e rotinas de pessoal.  

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA  

 Pós-graduado em Gerenciamento de Projetos, Faculdades Integradas São Pedro – FAESA/ES (Mai/2014);  

 Graduado em Administração, Universidade Federal de Viçosa – UFV/MG – (Março/2007).  
 
IDIOMAS  

Inglês - intermediário;      Espanhol - intermediário.  
 
HISTÓRICO PROFISSIONAL  

AJFAC – Associação Joseense para o Fomento da Arte e da Cultura  
Org. Social sem fins político-partidários ou religiosos para promoção e gerenciamento de projetos artísticos e culturais. Médio Porte.  
Período: Nov/2014 – Mai/2015 

Cargo: Analista de RH:  
- Atuação em R & S e capacitação de pessoas. Gerenciamento de folha de pagamentos de mais de 200 
colaboradores, gestão de ponto eletrônico/manual, banco de horas e controle de pagamentos variáveis de 
grupos diferenciados;  
- Desenvolvimento de pesquisas de clima e satisfação, estatísticas de RH, entrevistas de desligamento, 
avaliação de desempenho e T & D de equipes;  
Resultados Obtidos:  
- Melhoria da relação com as equipes de trabalho através da mudança do papel do RH na gestão da 
organização, mapeamento e melhoria dos processos de RH.  
 

Insight Educação e Conhecimento  
Empresa de consultoria e treinamento em saúde e negócios. Pequeno Porte.  
Período: Jul/2011-Mai/2015  

Cargo: Professor/Consultor  
- Treinamento de equipes em ferramentas de gestão, gerenciamento de projetos, análise de viabilidade e 
mercadológica. Condução de grupos de estudo;  
- Consultoria para diagnóstico, mapeamento,  melhoria de processos e implantação de projetos de gestão da 
qualidade em empresas do segmento industrial, educacional, saúde e metal/mecânico.  
Resultados Obtidos:  
- Alto desempenho na entrega de diagnósticos e implantação de melhorias comprovado pela satisfação dos 
clientes e otimização de suas operações.  
 

Instituto Publix  
Consultoria especializada no setor público. Pequeno porte  
Período: Set/2012-Jan/2013 (projeto) 

Cargo: Consultor Pleno 



- Atuação no ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos/SP, integrando equipe de 
projeto para diagnóstico,  mapeamento e redesenho de processos referentes ao Planejamento Estratégico 
do Instituto, Gestão de Recursos Humanos, Manutenção e Finanças;  
- Responsável pela documentação do projeto, relacionamento institucional, representações gráficas dos 
processos, relatórios e condução de workshops.  
Resultados obtidos:  
- Excelência no cumprimento de prazos e etapas de trabalho, sucesso na interação com os stakeholder’s e 
conclusão do projeto com resultados realistas e aderentes à nova realidade do Instituto. 
 

Vida Imune Vacinas  
Empresa de prestação de serviços de saúde. Pequeno porte  
Período: Mar/2013-Jun/2013 e Fev/2012-Jul/2012  (projeto) 

Cargo: Coordenador de Campanha 
- Atuação no planejamento, criação dos processos e controle dos prazos na maior campanha estadual de 
imunização contra gripe dos funcionários da Caixa Econômica Federal, envolvendo 23.000 pessoas;  
- Responsável pela definição de escopo, detalhamento do projeto, gestão e treinamento de equipes e 
planejamento da logística de atuação em mais de 1.100 agências e centros administrativos da Caixa nos 
estados de MG e SP com datas e horários agendados. Recrutamento, seleção, treinamento e gestão das 
equipes de trabalho.  
Resultados obtidos:  
- Excelência no cumprimento de prazos e rotas. Alto grau de satisfação do cliente e das equipes de trabalho.  
 

Rocha Projetos Industriais 
Escritório de engenharia e gerenciamento de projetos em petróleo e gás. Pequeno porte; 
Período: Jul/2011-Fev/2012  

Cargo: Gerente Administrativo  
- Responsável pela criação e reestruturação dos processos de gestão, startup do plano estratégico de gestão, 
rotinas de DP e R & S, preparação de documentos para requerimento de patentes e proteção da propriedade 
intelectual. Gestão de contratos e rotinas bancárias;  
Resultados obtidos:  
- Maior segurança da propriedade intelectual e agilidade no desenvolvimento dos projetos através da 
padronização de processos.  
 

Banco Itaú SA  
Banco.  Grande porte  
Período: Ago/2008-Jun/2011  

Cargo: Gerente de Relacionamento PJ – faturamento até 5 milhões/ano. 
- Comercialização de produtos e serviços, análise de crédito e risco empresarial e desenvolvimento de 
propostas de negócios, auditoria em contratos e processos de cobrança; 
Resultados Obtidos:  
- Alto índice de produtividade em venda de ativos, abertura de contas e satisfação dos clientes.  
 
CURSOS COMPLEMENTARES  

Six Sigma – (certificação Green Belt – 60 horas) - Insight Educação - SP (Dez/2012);  
Gestão de Pessoas ( 30 hs)– S&A Desenvolvimento Humano – SP (Dez/2009);  
 
INFORMÁTICA  

- MS Project (versões 2007/2010): nível intermediário;  
- MS Office – Visio, Word, Excel, PowerPoint (versões 2003/2010) - nível avançado);  
- ERP: Microsiga, Versátil, SAP - nível intermediário.  
 


