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Objetivo 

 
 Estágio em Engenharia Civil 

 
Resumo Profissional 

 
Desde meu primeiro emprego venho me destacando pelo meu dinamismo e 
responsabilidade. Procuro aprender o que puder com humildade e fazendo 
amizades profissionais. Já tive oportunidade de liderar um grupo, quando trabalhei 
no estoque, era responsável por carregar os carros para entregas, não podia faltar 
peças e nem irem erradas para os clientes. Fiquei responsável por toda a telefonia 
e infraestrutura do prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo.  

 
Formação Acadêmica 

 

Graduação em Engenharia Civil – conclusão em 12/2018. 

Universidade Cidade de São Paulo – Unicid Tatuapé 

 
Experiências Profissionais 

 
Metronorte  

Loja de peças e acessórios da Chevrolet. 
Jovem Aprendiz – 10/07/2012 à 04/02/2013. 

 
 Fui dinâmico e tive muita disposição pra aprender todas as atividades no 

estoque, separar pedidos, conferir e guardar peças, carregar os carros para 
entrega e participei do balanço. Substitui meu encarregado em suas férias, 
sendo responsável por liderar um grupo para carregar os carros de entrega e 
montar os itinerários.  

 
V2 Integradora de Soluções LTDA 

Empresa de Telecomunicações. 
Técnico em Telecomunicações – 13/02/2013 à atual. 

 
 Conquistei muita experiência nessa área, instalando e configurando central 

de PABX, aparelho telefônico, circuito de CFTV. Todas as instalações tem 
infraestrutura de cabeamento, onde eu tenho maior interesse por fazer parte 
da área que quero seguir que é Engenharia Civil.  

 Pelo meu bom desempenho junto à equipe, me destaquei e fui escolhido para 
ficar responsável sobre toda a telefonia do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 O setor de compras e estoque ficaram sobre minha responsabilidade, po is 
sentiram confiança e eu tenho bons conhecimentos sobre os materiais. 
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Idioma  

 
Inglês básico – 2016  

Universidade Cidade de São Paulo – Unicid Tatuapé 
 
Formação Complementar 

 
Auto Cad 2D/3D para Designer e Engenheiro 32h – 2015 

Instituto de Tecnologia Mauá 
 
Excel Básico 32h – 2015 

Senai Morgan Figueiredo 
 
Segurando do trabalho 14h – 2016  

Senai EAD 
 

Planeje sua Liberdade 40h – 2016 
AMBIMA EAD  

 
 


