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OBJETIVO: Busco uma vaga no mercado onde possa colocar minhas habilidades em prática e colaborar com
equipes de trabalho, visando o crescimento da organização, desenvolvimento pessoal e profissional.

FORMAÇÃO ACADÊMICA: Médico Veterinário, graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais de Betim no primeiro semestre do ano de 2017.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Monografia: CONDIÇÕES BÁSICAS DE BEM ESTAR VISANDO DESEMPENHO ATLÉTICO DE CAVALOS MANGALARGA
MARCHADOR 2017.
Estágio no Frigorifico Dimeza Alimentos LTDA- ME, Acompanhar todo o processo de abate dos animais,
destino dos produtos e subprodutos de origem animal, higiene das instalações e equipamentos e
capacitar funcionários de acordo com as Boas práticas de Fabricação.
Estágio em Reprodução de Bovinos de Corte, realizar protocolos de IATF, sincronizar o período cio dos
animais, manejo de touros, exame andrológico.
Estágio em Clínica de Pequenos animais no Hospital Veterinário Pucminas Betim. Atendimento,
anamnese dos animais, trocar bandagens curativos, acompanhar cirurgias.
Estágio em Clínica de Grandes animais no Hospital Veterinário Pucminas Betim. Anamnese, trocar
curativos, bandagens, acompanhar cirurgias.
Árbitro de Marcha, período 2010 a 2017. Avaliar detalhadamente o diagrama de marcha de cavalos de
sela, saber passar essa informação de forma clara e sucinta ao público presente, ter boa oratória e
convicção ao transmitir a informação.
Proprietário da empresa Locadora Duarte, período de 2002 a 2010. Gerenciar recursos, capacitar e
treinar funcionários, atendimento comercial, cativar novos clientes, marketing, promoções, estipular
metas.
Experiência em venda de equinos e bovinos.
Profissional de chaveiro autônomo em oficina, período de 1998 a 2002. Realizar atendimento comercial,
cativar novos clientes, atendimento em empresas, conserto e instalações de fechaduras, cópias de
chave, troca de segredo, padronização de fechaduras.

CURSOS COMPLEMENTARES
•
•

Curso Ellagro: Novo RIISPOA e Regulamentos técnicos de identidade e qualidade e rotulagem. Dia 29 e
30 de setembro de 2017, carga horária 16 horas;
Curso Preparação para Marchadores de Pista, realizado nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2017 no CTE
Julho Andrade em Bomfim MG.

•
•
•
•
•
•

Curso Clínica de Marcha, realizado nos dias 06 e 07 de maio de 2017, no Haras Meliá, carga horária de
16 horas.
Curso da Raça Mangalarga Marchador – nível 2, período de 31 de agosto a 02 de setembro de 2012.
Curso Teórico de Princípios Básicos em Odontologia Equina, realizado no dia 6 de junho no Parque de
Exposições da Gameleira (SuperAgro 2012), carga horária de 8 horas.
Curso da Raça Mangalarga Marchador – nível 1, período de 14/10 a 15/10 no ano de 2011, carga
horária de 20 horas;
Curso de Doma Racional simples e avançada, equitação, morfologia, andamentos, casqueamentos e
ferrageamento de cavalos marchadores. Dia 22/06 a 02/07 de 2009;
Curso de Informática – Seguindo padrão de cursos complementares, digitação, windows, excel, word,
power point ;

IDIOMA: Inglês Básico.

