
 

Guilherme Daniel Langaro 

Brasileiro, Solteiro, 28 anos 

Endereço – Rua Alberto Pasqualini. 715 apto 302  

Verena – Santa Cruz do Sul – Rio Grande do Sul 

Telefone: 51 996113877 / E-mail: guilhermedlangaro@hotmail.com 

 

FORMAÇÃO 

 

 

 Graduação em Engenharia de Produção (UNISC – 2017/2) 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

 [25/01/2010 a 15/03/2010] – Du Pont do Brasil S.A, - Divisão Pioneer 

Sementes. 

Cargo: Auxiliar de Produção (safra) 

Principais atividades: Seleção manual de milho e atividades gerais no setor da 

produção. 

 [07/12/2010 a 15/08/2012] – Carolina Soil do Brasil LTDA. 

Cargo: Auxiliar de Estoque 

Principais atividades: Responsável pelo controle, recebimento e carregamento de 

matéria prima e produto acabado. 

 [17/08/2012 a 16/02/2014] –  Souza Cruz S.A. 

Cargo: Auxiliar de Merchandising 

Principais atividades: Manutenção e instalação de peças relacinadas à propaganda de 

cigarro. 

 [03/01/2014 a 03/03/2014] – Du Pont do Brasil S.A  Divisão Pioneer 

Sementes. 

Cargo: Auxiliar de Produção 

Principais atividades: Atividades relacionadas ao controle de qualidade no setor 

produtivo. 

 [14/05/2014 a 06/03/2016] – Imply Tecnologia Eletrônica Ltda. 

Cargo: Assistente de Produção 

Principais atividades: Coordenar setores da usinagem, marcenaria e pintura, prestar 

suporte aos líderes de processo com a distribuição e organização de ordens de 

produção. Responsável pela organização e otimização dos serviços nos 3 setores. 

 [10/12/2017 a 01/05/2018 ] – Madre Frutti Fruticultura do Brasil Ltda. 

Cargo: Gerente de Produção (safra) 

 Principais atividades: Responsável por contratar e liderar todo o operacional dentro do 

setor produtivo de seleção de frutas, organizar e programar carregamentos. Controle 

e planejamento de compras de matéria prima. 

 



 

2  

[15/11/2018 à 24/02/2019– Madre Frutti Fruticultura do Brasil Ltda. 

Cargo: Gerente de Produção (safra) 

Principais atividades: Responsável por contratar e liderar todo o operacional dentro do setor 

produtivo de seleção de frutas, organizar e programar carregamentos. Controle e 

planejamento de compras de matéria prima. 

 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

 Curso intensivo de inglês, Shutz e Kanomata  

 Conhecimento no pacote Office, TOTvs 

 Auditor interno ISO 9001 (C/ certificado) 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 

 Inglês intermediário. 

 Conhecimento em Ferramentas da Qualidade 

 

 


