
Nicholas Beznos 
Data de nascimento: 04/10/1996 

Email: nickbeznos@gmail.com 

Telefone: (21)99758-5266 

Principais Qualificações 
- Idiomas: Inglês (fluência na oralidade e na escrita) e Hebraico (nível básico) 
 
- Facilidade com aprendizado, boa comunicação interpessoal, dedicação. 
 
- Excel intermediário, AutoCAD intermediário, SolidWorks Intermediário e Matlab básico. 

 

Formação acadêmica 
- Graduação em Engenharia Mecânica no IBMEC – RJ 

● 6º período em curso 

● Previsão de formação: 2020.1 

● CR acumulado: 8,7 

 

- Colégio De A a Z (2014) 

- Colégio A. Liessin Scholem Aleichem (2001-2014) 

 

Certificados Acadêmicos 
- Ranqueado em primeiro lugar do curso de Engenharia Mecânica em 2015.1 (CR 9,02) e em 2015.2 

(CR 9,27). 

 

- Participação no curso “Formação de Líderes” (Arqtechnique Treinamento de Líderes - 2017). 

 

- Curso de Excel Avançado: 16 horas. (Hashtag Treinamentos – 2017) 

 

Experiência profissional 
- Estágio em Controle de Qualidade na empresa YUGAN, no projeto pioneiro do metrô em Tel Aviv, 

Israel. Experiência com processos de construção de túneis, escavação, paredes de retenção e 

comunicação em outro idioma (Outubro – Novembro/2017).  

 

- Professor particular de Física, Química e Matemática para alunos do Ensino Fundamental (2016 – 

presente).  

 

- Estágio na empresa COMAF Indústria Aeronáutica. Auxílio aos mecânicos na montagem e testes de 

diversos componentes de aviões e helicópteros. Controle da metrologia e calibração de instrumentos. 

Input no sistema de toda a documentação referente às ordens de serviço (Abril/2018 – Janeiro/2018).  

 

Experiência extra curricular  
- Betar: organização educativa (2017 – presente)  

 

● Diretor Financeiro: responsável pelas atividades de tesouraria, contabilidade e desenvolvimento, 

apresentação e execução de projetos para o aumento do capital.  

● Diretor de Logística: responsável por toda a logística da organização.  

● Educador: educação informal para jovens de 7 a 16 anos por meio de atividades lúdicas.  

 

- Monitor da matéria Economia para Engenharia (2015 – 2017) e Eletricidade (2017.1): 2 horas 

semanais.  

 

- Participação na Feira Internacional de Mecânica, São Paulo – SP (maio/2016).  

 

- Professor voluntário de Matemática no projeto Casa do Raio Dourado (2014  
 


