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Objetivo Graduando em Engenharia Mecânica, busco uma posição inicial desafiadora na área 

de Pesquisa e desenvolvimento (P&D), que me proporcione um começo de uma carreira extensa na 
empresa 
 

 Formação  
Ensino Fundamental  
Colégio Santo Agostinho, Rio de Janeiro – Dezembro/2009  

 
Ensino Médio  
Colégio PH, Rio de Janeiro – Dezembro/2014  

 
Graduação em Engenharia Mecânica  
Centro Universitário IBMEC, Rio de Janeiro – Janeiro/2015  
9º Período, previsão de Conclusão em dezembro de 2019  
 
Graduação em Engenharia de Produção  
Centro Universitário IBMEC, Rio de Janeiro-Janeiro/2015  
7º Período, previsão de conclusão em dezembro de 2020  

 
Experiência  
Fundador e Coordenador do Projeto Baja  
Fundei o projeto Land Warriors Ibmec BAJA, um projeto formado por estudantes e tem como desafio 
de desenvolver um veículo off road, desde a sua concepção, projeto detalhado, construção e testes, 
com o intuito de participar da competição Baja SAE Brasil.  

 
Estagiário nos Laboratórios no Centro Universitário IBMEC - Desde Julho/2018  
Sou responsável pelos Laboratórios de Mecânica, Solda e Processos Industriais. Fiquei encarregado 
por consertar e fazer a manutenção de todos os maquinários desses laboratórios.  

 
Idiomas Inglês Avançado, Curso de Inglês Brasas de 2010 até 2015.  

 
Habilidades  
Project Intermediário  
Pacote Office Intermediário 

Solda Eletrodo revestido intermediário   

Solidworks  Avançado. 

 

 

Outras atividades  
Método CIS - Maio/2017  
O Método CIS é um treinamento de Inteligência Emocional do Mundo com ferramentas de coaching 
capazes de conduzir os participantes a eliminarem os obstáculos emocionais que os impedem de 
alcançar objetivos e construir um estilo de vida abundante.  
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Workshop EuBlack – Outubro/2016  
Seminário de empreendedorismo mostrando os passo e etapas de como empreender com o 
Marketing de Rede.  

 
MECÂNICA Manufacturing Experience  
32ª Feira Internacional de Mecânica – Abril /2018  
Precursora de lançamentos e inovações tecnológicas relevantes para a indústria brasileira em 
mecânica e sistemas integrados de manufatura, a Mecânica Manufacturing Experience é um dos 
maiores pólos geradores de negócios dos vários segmentos da indústria brasileira  

 
Açao social  
 
Manutenção de um carrinho de mão de um catador de lixo na Semana da responsabilidade social.  
 

 

Reforma na casa de Apoio Alegria, uma casa que abriga crianças de Vargem Grande.  
 
Assistente Técnico e Operacional para o seminário TEDx ocorrido na Sede do Centro Universitário 
Ibmec da Barra da Tijuca como tema “ Como (re)construir o mundo?”  
 


