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Foto
OBJETIVO
Cargo pretendido: Engenheira agrônoma
grandes,culturas,cana,soja,milho,algodao
FORMAÇÃO
Engenheira agrônoma ,Universidade Estadual de Maringa

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
[período, empresa, funções desenvolvidas]
Bela agrícola
Período : Janeiro a março 2017
Vaga temporária período de safra,recebimento de grãos .
Bureau Veritas
Período : Janeiro á março de 2016
Realizando serviço de certificação e avaliação de conformidade nas empresas
de recebimento de grãos para a empresa companhia Monsanto ,multinacional
de agricultura e biotecnologia.
SOLOMAR JOHN DEERE
Período: Agosto á Dezembro de 2014
Atuando na Solomar Rental empresa de prestação de serviço para a usina
Renuka Vale do Ivaí Ltda em são Pedro do Ivaí, área de colheita mecanizada
de cana de açúcar. Gestão de pessoas e operação sobre a responsabilidade

de campo ao qual foi a função exercida durante o período de estagio a
verificação de manutenções anotações e relatórios enviados a empresa com
relação a má operação e manutenção dos equipamentos, qualidade da
operação e produtividade dos equipamentos .

FAZENDA SANTA LUCIA
Período: Junho á Julho de 2014
Capacitação no setor: Produção de grãos soja milho e cana de açúcar:
levantamento da propriedade, classificação e análise química do solo,
interpretação de análises de solo, implantação e condução das culturas desde
semeadura, tratos culturais e colheita. Diagnóstico: referente ao solo as
culturas e administração. Planejamento: correção do solo, rotação de
culturas, recomendações para melhoria na condução das culturas da
propriedade, estudo de análise econômica da empresa rural conclusão do
trabalho maximização da produtividade, controle dos custos de produção e
maior lucratividade da Fazenda São Pedro.
AGRÍCOLA MK LTDA
Período: Janeiro á Fevereiro de 2013
Revendedora de defensivos, sementes, fertilizantes, calcário agrícola no
varejo e no atacado.
Prestando assistência técnica especializada ao produtor, atuando no
acompanhamento desde a venda até a aplicação do produto a campo,
prestando a devida assistência ao produtor rural.

QUALIFICAÇÃO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
[Descrição] ([Local], conclusão em [Ano de Conclusão do Curso ou
Atividade])
Curso: Operação e manutenção de tratores (SENAR)
Curso: Tecnologia e Aplicação de defensivos (SENAR)
Curso: Administração de Empresas Agrosilvipastoris gestão rural (SENAR)
Curso: Sistema de Plantio Direto-SPD (SENAR)
Curso: Aplicação de agrotóxicos tratorizado de barras – NR 31(SENAR)
Curso: Regulagem de colhedoras automotrizes (SENAR)

Treinamento: Norma Regulamentadora NR 31 Uso Correto de EPI´s.
Participação Ciclo de Debates Agronômicos de Maringá
Período: 2010 2012 e 2014

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Interesse em novos conhecimentos, comunicativa, proativa, desenvolve bom
trabalho em equipe, capacidade de adaptação e disponibilidade para
mudanças e viagens

