CURRICULUM VITAE

xxxxxxx
Cuidado! As informações pessoais precisam ser completas:
Nome completo,idade, estado civil, endereço completo, emails e telefones corretos observe se seu contato está ok 

OBJETIVO PROFISSIONAL
Preencher a vaga disponível para Engenheiro Agrônomo, nesta conceituada empresa de acordo com minhas qualificações.

FORMAÇÃO ACADEMICA
Engenheiro Agrônomo, graduado pelo Centro Superior de Ensino e Pesquisa em XXXXX (2004)
	Técnico em Agropecuária, habilitado pelo xxxxx (1994)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Empresa A   - Citar  tempo que ficou no emprego, mesmo que seja estágio voluntário sempre coloque a permanência quando se referir a qualquer tipo de serviço por você prestado!
	Gestor de Projetos Ambientais – (Voluntário) –Elaboração e desenvolvimento dos projetos aberto em edital
	Consultoria no projeto Lei para o fomento de reflorestamento junto ao vereador TOTO
	Acompanhamento de vistoria de áreas passiva de reflorestamento 


	Empresa B   - Citar  tempo que ficou no emprego, mesmo que seja estágio voluntário sempre coloque a permanência quando se referir a qualquer tipo de serviço por você prestado!
	Gestor de Negócios e Instrutor do Programa de Gestão Integrada 
	Elaboração e Implantação dos Programas do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ e do Programa Anual de Segurança - PAS
	Implantação e Treinamento da CIPA e CIPATR
	Treinamentos para Motivação na Segurança no Trabalho, Uso dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI na Aplicação de Agrotóxico


Empresa C  (2005 – 2007) correto
	Gestor Técnico na Constituição da Cooperativa dos Produtores de Cachaça e Derivados de Cana-de-Açúcar  XXXXXXXXXXXX
	Responsável pela gestão de negócios na compra de equipamentos para Trabalhos realizados na cultura do cooperativismo com metodologia xxxxx
	Elaboração e atuação no projeto da XXXXXX na adequação das agroindústrias de cachaça, dentro das normas dos órgãos fiscalizadores Atuação no projeto de plantio de Cana-de-Açúcar para XXXXXXXXXX


Empresa D (2005 – 2006) correto
	Instrutor do Programa xxx, Construção Civil e Facção (corte/costura)

	Cultura do Associativismo
	Introdução à Segurança e Higiene do Trabalho
	Conceitos de Cidadania e Meio Ambiente

	
Empresa E (2003 – 2004) correto
	Mobilizador responsável pelas ações do xxxxx na região de xxxxx

	Formação de cursos de Qualificação Profissional
	Projeto de capacitação para Produtores Rurais

	
Empresa F – Região de xxxxx (2001 – 2003) correto
	Monitor do Projeto Escola no Campo
	Capacitação de professores e alunos das escolas públicas da rede Estadual e Municipal
	Efetivação do programa de aprendizado do Uso Correto de Agrotóxico


Estágios devem ser colocados logo abaixo da formação acadêmica
- Estágio - Escritório local da xxxxx (2003)
- Estágio - Departamento de Mecanização Agrícola do xxxxx (2003)
- Estágio - Departamento de Silvicultura da xxxx (2001)


CREDENCIAMETO TECNICO : O profissional deve citar no currículo que é credenciado e está apto para exercer determinadas atividades, porém não é necessário destacar desta forma. Este credenciamento pode ser colocado no item formação. Ex: Engenheiro Agrônomo credenciado ao xxxx 
Profissional Habilitado e Credenciado a emitir o Certificado Fitossanitário de Origem – CFO ou Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC

CURSOS COMPLEMENTARES

Atividade Preservação do Meio Ambiente, promovido pelo xxxxx, realizado em xxxx (2010)

	Treinamento Cana-de-Açúcar – Instalação da Lavoura, promovido pelo xxxxx, realizado em xxxxx (2009)


	Prevenção e Combate a Incêndio Florestal (Brigadista), promovido pela xxxxx em xxxx (2007)

Fitossanitários – Uso com Segurança, Curso a Distância via internet, promovido pelo xxxxxxx (2006)


	Combatendo Agrotóxicos Ilegais, Curso a Distância via internet, promovido pelo xxxxx (2006)

Armazenamento de Produtos Fitossanitário, Curso a Distancia via internet, promovido pelo Treinamento Online xxxx (2006)

	Capacitação Rural, promovido pelo xxxxx, realizado em xxxxxxx (2006)

	Saber – Administrando uma Empresa Rural Familiar, promovido pelo xxxxxxxxxx, realizado em xxxxx (2005)

Mestre Alambiqueiro, promovido pelo xxxx, realizado em xxxxxxxx (2005)

	Credenciamento para emissão do Certificado Fitossanitário de Origem e Consolidado (CFO/CFOC), promovido pelo xxxxxx, realizado em xxxx (2005)

	Treinamento e Capacitação para Atualização de Mobilizadores, promovido pelo xxxxxx, realizado em xxxxxxx (2004)

	Treinamento de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas, promovido pelo xxxxxx, realizado em xxxxxxx (2003)

	Devolução de Embalagens Vazias de Defensivos Agrícolas do Programa de Ensino Virtual, promovido pelo xxxxxx (2003)

	Práticas de Segurança e Uso Correto de EPI na manipulação de Defensivos Agrícolas, promovido pela xxxxxxx, realizado em xxxxxx (2000)  

	Primeiros Socorros, promovido pelo Centro Superior de Ensino e Pesquisa xxxxx, realizado em xxxxxxx (2003)

Candidato: Para uma elaboração de currículo é muito importante seguir uma ordem cronológica: Exemplo: Dados pessoais completos, formação acadêmica, cursos e especializações e finalmente as experiências profissionais.
Desta forma é bem mais fácil que o recrutador consiga visualizar de forma precisa os dados importantes para que você seja selecionado a participar do processo seletivo.
Sucesso e boa sorte para você!
Att

Aline Donato 

