CURRICULO PROFISSIONAL http://trabalhenosetormaca.blogspot.com.br/
Nome completo: Luis Carlos Troina Brinkerhoff
Data de nascimento: 24/09/1986
Estado Civil: Casado
Endereço completo: Gaspar, SC
Telefones com DDD: (47)984827679/991366763
e-mail: lctb2@hotmail.com

Foto

OBJETIVO
Cargo pretendido: Atuar em áreas administrativas, Supervisão, PCP, Comercial,
Administração da Produção, Engenharia ou assistente do produto e do processo,
disponível também para trabalhos administrativos que não exijam ensino superior,
estágio ou trainee em engenharia de segurança do trabalho.

FORMAÇÃO
Graduação: Engenharia de Produção – Anhanguera Educacional 2012 - 2016
Pós Graduação: Engenharia de Segurança do Trabalho – Cruzeiro do Sul 2017

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
[período, empresa, funções desenvolvidas]
2015 – 2016 - Moinhos Galópolis S/A
Cargo: Supervisor de Produção
Principais atividades: Supervisão e coordenação das atividades referente á envase,
planejamento, programação e controle da produção, garantir a segurança do
processo e dos colaboradores, projetando riscos e soluções, sempre respeitando as
normas de segurança e do meio ambiente. Controle e garantia da qualidade do
produto final. Analise de desempenho de cada colaborador e acompanhar a
eficiência da operação.

2014 – 2015 - Tranships Logística
Cargo: Assistente administrativo
Principais atividades: Recebimento de malotes contendo Notas fiscais, separação de
documentos, arquivamento de documentação, preencher planilhas no Excel com os
dados do cliente. Entregar e buscar materiais, elaboração de memorando,
agendamento de carga e descarga nos terminais portuários
.
2013 – 2014 - CQG Construções Offshore P-58
Cargo: Auxiliar Técnico Administrativo (Comissionamento documentação).
Principais atividades: Elaboração e montagem de pastas de testes físicas e
eletrônicas, conforme solicitação do cliente, recebimento, analise e arquivamento de
documentações á serem inseridos no DataBook. Controle de planilhas físicas e
eletrônicas. Disciplinas de instrumentação, tubulação, elétrica e telecom. Montagem
e conferência de DataBook comissionamento.
2009 - 2012 – Bunge Alimentos S/A
Cargo: Operador de Máquinas e Equipamentos I
Principais atividades: Operações em supervisórios, coletas de amostras e
classificação de matéria prima, Supervisão em descargas de caminhões e vagões,
Supervisão de operações em equipamentos de secagem de grãos. Controle de
planilhas de classificação, de tempo em espera de caminhões na fila de descarga,
do processo produtivo da unidade fabril, supervisão de estoques da unidade e auxilio
na logística de recebimento de matéria prima. Atuação em liderança de equipes.

QUALIFICAÇÃO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
[Descrição] ([Local], conclusão em [Ano de Conclusão do Curso ou
Atividade])


Inglês ( Muncy English school: Em andamento)



Noções de Logística (Prime cursos, 2013)



Pesquisa de Mercado (EDUCA Online, 2013)



Planejamento estratégico (IPED Cursos, 2014)



Gestão de produção (IPED Cursos, 2014)



PCP II (EDUCA Online, carga, 2014)



Gestão de qualidade (Aprimorar cursos, 2015)



Gestão de conflitos (IPED Cursos, 2015)



Excel Avançado (Exattus informática, 2015).



AutoCAD 3D (Exattus informática, 2015).



Eletricista Instalador (SENAI, Conclusão em 2004).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Sou Engenheiro de Produção e gostaria de salientar que possuo conhecimentos nas 11 ferramentas da qualidade, Kaisen e Kanban, PPCP, análise de riscos, custos e viabilidade, dados estatísticos, em auditorias, mapeamento de processos, áreas de logística,supply chain management,
administração da Produção, entre outras qualificações vistas na minha jornada acadêmica.
Possuo boa comunicação, pontualidade, atribuições gerenciais, experiência com supervisão e liderança de pessoas.
Estou me especializando em Engenharia de Segurança do Trabalho, e neste percurso tenho conhecimento em
NR's, brigada de incêndio, primeiro socorros e licenciamentos ambientais e demais tópicos pertinentes ao
ramo.
Me disponibilizo para vagas de estágio.
Atualmente moro em Gaspar, porém tenho total disponibilidade para mudança de cidade, viagens e flexibilidade de horários.

