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Resumo da experiência profissional 
 

 

Consultoria Geofísica EEG / EEG srl Itália 
Geologia e geofísica aplicada, área técnico-comercial, atuando em prospecção de novos 

clientes, identificação de problemas a serem resolvidos com aplicação de técnicas 

geofísicas, análise da informação existente e disponível, propondo técnicas e soluções 

adequadas às problemáticas especificas. Atuação direta com clientes tais como 

construtoras, empresas de consultoria na área geológica e ambiental, empresas mineradoras, 

etc. 

Início em junho de 2005 

 

Kanaflex S/A Industria de Plásticos 
Gerente de vendas do seguimento de tubulações em PEAD para drenagem, gerenciando 

uma equipe de 34 representantes comerciais em todo território nacional e uma equipe 

interna de até 10 pessoas. Atuando através de vendas diretas e distribuidores. 

Início em abril de 2010 

 

Essencis Soluções Ambientais Ltda 
Geólogo atuante na avaliação de eficiência de sistemas de remediação de áreas 

contaminadas por hidrocarbonetos. 

Julho de 2009 a janeiro de 2010 

 
Mexichem Bidim Ltda. 

Engenheiro técnico comercial na área de geossintéticos. Atuando em prospecção de novos 

clientes, identificação de problemas geotécnicos e ambientais e proposta de solução através 

dos geossintéticos. Atuando através de vendas diretas e distribuidores. 

Setembro de 2008 a julho de 2009 

 

Arquipélago Engenharia Ambiental Ltda. 

Prestação de serviços com investigação e remediação ambiental de áreas impactadas por 

hidrocarbonetos e organoclorados, caracterização hidrogeológica, destinação de resíduos e 

auditoria ambiental. 

De junho de 2004 a setembro de 2008 
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Gruppo Minerali do Brasil Ltda 

Prestação de serviço na área técnica e comercial de beneficiamento de granito para 

obtenção de matéria prima para cerâmica e vidraria. 

De janeiro de 2004 a junho de 2004 

 

Arquipélago Engenharia Ambiental Ltda. 

Prestação de serviços com execução de licenciamento ambiental para postos de gasolina, 

identificação e delimitação de passivo ambiental e caracterização hidrogeológica de área 

industrial. 

De março de 2003 a janeiro de 2004 

 

Ambiterra Tecnologia em Meio Ambiente Ltda. 

Estágio atuando em licenciamento ambiental para postos de gasolina. 

De dezembro de 2001 a fevereiro de 2003 

 

 

 Formação acadêmica 
 

Mestrado com concentração em metalogênese, com ênfase em modelagem em ambiente 

SIG pela Universidade Estadual de Campinas. Tema: “Avaliação do Risco a 

Perda da Capacidade Hídrica Superficial através de Análise por Processo 

Analítico Hierárquico e Regressão Multivariável em Ambiente SIG – Estudo de 

Caso na Bacia do Rio Jundiaí Mirim.”. Início em março de 2003 com término 

em setembro de 2005. 

Graduação em bacharelado em geologia pelo Instituto de Geociências da Universidade de 

São Paulo. Início em março de 1998 com término em dezembro de 2002. 

Colegial técnico em edificações pela Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiarutti. 

Início em fevereiro de 1993 com término em dezembro de 1995. 

 

 Resumo da experiência Acadêmica 
 

Faculdade Politécnica de Jundiaí – Grupo Anhanguera Educacional 

Professor das disciplinas Metodologia Científica para o curso MBA em Gestão de Projetos 

(36 horas) e Técnicas Ambientais para Prevenção de Acidentes para MBA (36 horas). 

Janeiro de 2009 e Agosto de 2009. 

 

Faculdade Campo Limpo Paulista 

Professor das disciplinas Geologia, Pedologia e Cartografia III para turmas de segundo a 

quarto semestre do curso licenciatura em Geografia. 

De agosto de 2008 a julho de 2009 

 

Faculdade Drummond 

Professor da disciplina Gestão de Projetos para turmas de sétimo e quinto semestre de 

administração de empresas (20 horas). 

De fevereiro a dezembro de 2007. 



 

Faculdade Politécnica de Jundiaí – Grupo Anhanguera Educacional 

Professor da disciplina Gestão de Processos e Qualidade para MBA em Gestão estratégica 

de negócios (36 horas). 

Agosto de 2007. 

 


