
 
Rua, nr, complemento 
Telefones 
Facebook\nome... 
LinkedIn: nome... 
 

NOME COMPLETO NOME COMPLETO 
CRA-GO NR... 

 
 

Objetivo 

Área de atuação ou Departamento, Nível hierárquico. 

 

Resumo das qualificações 

 

   Liderança de equipes 

   Coordenação de Recursos Humanos 

  Experiência no desenvolvimento de Programas de Treinamento, com análise do ROI.  

  Experiência em Implantação de Plano de Cargos e Salários  

  Experiência em elaboração de documentos para a certificação NBR ISO-9001. 

  Implantação de mapa de indicadores gerenciais com metodologia do Balanced Scorecard. 

  Coordenação de negociação com Sindicatos em acordos coletivos. 

  Experiência em ações de RH com o objetivo de reduzir absenteísmo e rotatividade.  

  Operação, nível avançado, MS-Excel. 

 

Formação 

 

 Especialização em Gestão de Pessoas e Marketing, PUC-GO - 03/2010. 

 Bacharel em Administração de Empresas, Universidade Salgado de Oliveira-GO - 07/2006. 

 Técnico em Processamento de Dados – Empresa Brasileira de Informática – 06/2000. 

  

Experiência Profissional 

 

07/2008 a atual SENAC-GO    Goiânia, GO. 

Instrutor horista - noturno 

 Professor (regime CLT) nos cursos de Desenvolvimento Gerencial, Gestão de Recursos Humanos, 
Legislação Trabalhista, Recrutamento e Seleção; Avaliação de Desempenho e Vendas.  

 Atuação como profissional de treinamento no programa SENAC EMPRESAS.  

 Palestras em eventos patrocinados pelo SENAC.  

 

05/2011 a atual CONSULTOR AUTÔNOMO    Goiânia, GO. 

 Consultor nas diversas áreas administrativas (Planejamento Estratégico, Processos, Cargos e 
Salários, Treinamento de líderes). Empresas clientes para referências:  

 Contal Contabilidade desde 2011 – Wagner – diretor – 62 3945-7448 

 Apoio RH desde 2011 – Dilze – diretora – 62 3941-2973 

 

01/2008  a 05/2011 Santa Casa de Misericórdia de Goiânia           Goiânia, GO. 

Coordenador de Pessoas 

 Responsável pelo setor de Adm. de Pessoal com 1.100 colaboradores  

 Coordenador do comitê de humanização  

 Membro efetivo do comitê de qualidade 

 Coordenou programa de Gestão do Conhecimento entre todos os setores do hospital. 
Programa batizado de “Café com Prosa”. 

 Desenvolveu painel de indicadores gerenciais, da etapa do levantamentos dos dados até 
a elaboração e interpretação dos relatórios gerenciais estratégicos.  

 Atuou no desenvolvimento de líderes através de palestras e programas de treinamento.  

 Atuou nas negociações de acordos coletivos com sindicatos. 

 



 

 

06/2006 a 09/2007 Moinho de Trigo Mabel  - Grupo G3         Ap. de Goiânia, GO. 

Coordenador de Recursos Humanos 

 Recontratado para Estruturação de um novo departamento de RH para três empresas do Grupo 
Mabel. Equipe composta por uma Analista de RH e uma Estagiário de Psicologia.  

 Estruturou Departamentos de R&S, DP e SESMT. 

 Responsável por folha de pagamento. 

 Multiplicador interno dos trabalhos desenvolvidos pela consultoria Fundação Dom Cabral, 
através do programa – PAEX (Parceiros para a Excelência).  

 Atuou na implantação do programa de Cargos e Salários da empresa GSA. 

 Atuou na elaboração das políticas de RH. 

 

04/2005 a 06/2006 Halex-Istar Indústria Farmacêutica                     Goiânia, GO. 

Analista Administrativo 

 Executou rotinas de Depto. Pessoal, inclusive fechamento de folha.  

 Colaborou com Gerencia da Qualidade na elaboração de Manual de Procedimentos para a 
certificação da ISO 9001. 

 Elaborou Manual de procedimentos de Depto. Pessoal, o que posteriormente possibilitou 
a elaboração do manual de políticas de RH. 

 Desenvolveu ferramenta para controle e apresentação de indicadores de RH. 

 Ministrou treinamentos de Orçamento familiar e Excel avançado para colaboradores da 
empresa. 

 

Cursos Profissionalizantes 

 

Título do curso – Instituição – Carga horária – Ano de conclusão 

Título do curso – Instituição – Carga horária – Ano de conclusão  

Título do curso – Instituição – Carga horária – Ano de conclusão 

Título do curso – Instituição – Carga horária – Ano de conclusão 

 

 

 

 Referencias Pessoais 

 

Nome – empresa - telefone    Nome – empresa - telefone 

  Nome – empresa - telefone    Nome – empresa - telefone  

Nome – empresa - telefone    Nome – empresa - telefone 

  Nome – empresa - telefone    Nome – empresa - telefone 


