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Perfil profissional 

 
Profissional dinâmico com espírito de liderança, habilidade para desenvolver 

trabalhos em equipe, flexibilidade, facilidade de adaptação a novos 
ambientes e rotinas. Sempre em busca de novos desafios e crescimento 

profissional. Procuro sempre agir com respeito e ser sempre uma pessoa 

humilde. Outra característica minha é que sou uma pessoa bastante 
esforçada em tudo que faço. Estou cursando o ultimo ano de Agronomia na 

UNESP – Universidade Estadual Paulista, campus de Jaboticabal, (SP). 

 
Formação 
_______________________________________________ 
● Escolaridade 
Ensino médio no Liceu Albert Sabin (2004 a 2006) e fundamental no Colégio 

Itamarati (1996 a 2003), em Ribeirão Preto/SP. 

 
● Graduação  
Agronomia, UNESP - Universidade Estadual Paulista, em Jaboticabal (SP) 
(cursando até Janeiro/2012). 

 
Experiência Profissional  
_______________________________________________ 
● Julho de 2008 a Agosto de 2008 - Usina Santa Rita S/A 

Açúcar e Álcool 
Cargo: Estagiário 
Principais Atividades: Acompanhamento supervisionado por 
profissionais capacitados da usina em todos os setores agrícolas, 
observando de perto como funciona cada setor, totalizando 100 
horas. 
 



●Outubro de 2008 a Março de 2009 – CAPJr (Empresa 
Júnior de Consultoria) 
Cargo: Integrante da equipe do ano agrícola. 
 
Principais atividades: Participar das reuniões da empresa, 
organizar e conseguir patrocínios para o ’’XIII Dia de Campo de 
Amendoim, Milho e Soja’’, realizado no período da safra 
2008/2009, perfazendo um total de 115 horas. 
 
● Setembro de 2009 a Março de 2011 - Departamento de 

Solo e Adubos 
Cargo: Estagiário em Nutrição de plantas 
 
Principais atividades: Desenvolvimento de experimentos 
relacionados com diferentes métodos de determinação da matéria 
seca e do teor de nitrogênio na folha das plantas. 
  
● Novembro de 2009 a Fevereiro de 2011 – GIEU (Grupo 
Integração Empresa Universidade) 
Cargo: Representante da comissão de eventos. 

 
Principais atividades: Participar de reuniões semanais, organizar e 
participar de eventos, visitas técnicas dentro e fora do Brasil e 
atividades voluntárias com o grupo, alunos do curso de 
Agronomia. 
 
● Julho de 2011 a Novembro de 2011 – Range Cattle 
Research & Education Center, University of Florida. 
Cargo: Estagiário 
 

Principais atividades: Trabalhando com Matologia. Condução de 
experimentos à campo afim de se determinar a tolerância de 
diversos cultivares de forrageiras tropicais a novos herbicidas. 
 
Idiomas 
_______________________________________________ 
Inglês: leitura avançada, escrita intermediária, conversação 
avançada. 



 
Informações adicionais 
_______________________________________________ 
● Conhecimento Intermediário do Pacote Office (Word, 
PowerPoint e Excel) 
 
 
● Participação em Eventos – Organização (9 eventos), 
Participação (14 eventos) 
 

● Experiência Extracurricular: Programa de intercâmbio Work and 

Travel (dezembro/09 a fevereiro/10):  

- experiência de trabalho nos Estados Unidos da América 

(Beckley, West Virginia), na rede de restaurantes Burger King; - 

principais aprendizados: trabalho em equipe, trabalho sob 

pressão, vivência de outra cultura, desenvolvimento da língua 

inglesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


