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Resumo:  

 Experiência em indústrias, atuando com planejamento e controle de estoque, visando a 

redução de custo. Utilizando ferramentas de qualidade, Kaizen, 5S e indicadores de 

manutenção. Conhecimento das normas ISSO 9001. Gestão de equipes de almoxarifado. 

 

Perfil Profissional: 

 Dinâmico, comunicativo, Pró-ativo, rápido aprendizado e facilidade para trabalhos em equipe, 

iniciativa e flexibilidade para tomada de decisões. 

 

      Formação 

 Ensino médio completo. 

 Técnico em Meio Ambiente (CETEV: Escola Técnica de Eletrônica de Varginha-MG); 

 

Cursos e Especializações 

  Técnico em Meio Ambiente; 

 Administração em Almoxarifado: SENAI; 

 Curso de Liderança: A Essência de um Lider; 

 Curso de BPF: Boas Praticas de Fabricação; 

 TWI: Ensino Correto de um Trabalho; 

 
Experiência 

 Mangels Minas S/A – abril de 1984 a maio de 2000 

 Total Alimentos S/A – maio de 2001 a 2014 

 Kerry do Brasil S/A – novembro de 2014 a maio de 2015 

 G3 Serviços Terceirizados Ltda - outubro de 2016 a abril 2019 

 

Funções desempenhadas Mangels Minas S/A 

 

Cargo: Líder de Almoxarifado. 



Atribuições do Cargo:  

 Responsável pela área de almoxarifado, com 8600 itens cadastrados. Liderando equipe de 12 

funcionários, acompanhando o desempenho dos mesmos. Monitorando os indicadores do setor e 

cobrando o cumprimento das meta, identificando e propondo ações de melhoria continua, dando 

suporte na implementação das mesmas, visando reduzir perdas e custos. Mantendo uma 

comunicação eficaz com a equipe de trabalho, e demais áreas da empresa. 

 Elaboração de relatórios para inventários rotativos, controlar e planejar a entrada e saída de 

matérias. 

 Responsável por conferir notas fiscais, mercadorias e armazená-las. 

 Responsável por cadastrar novos materiais de manutenção para inclusão nos itens de estoque e 

sistema de compras. Supervisionar o recebimento e inspeção de matérias de manutenção 

assegurando sua conformidade com as especificações. 

 

Funções desempenhadas Total Alimentos S/A 

 

Cargo: Supervisor de Almoxarifado. 

Atribuições do Cargo:  

 Responsável pelo estoque de 8250 itens, elaboração de relatórios de inventários rotativos, fazendo 

gestão de custos, compras, almoxarifado, coordenando equipe de 08 funcionários. 

 Desenvolvimento de novos fornecedores, dando suporte técnico ao setor de compras. 

 Administrando e apoiando a equipe de trabalho, os conflitos e as resistências à mudanças. Visando 

buscar níveis crescentes de produtividade e qualidade.  

 responsável pelo lay out do almoxarifado. Experiência em inventario rotativo, organização e 

identificação dos materiais de estoque. 

 Experiência em garantir a eficácia na coordenação das atividades do almoxarifado, delegando e 

acompanhando, visando o desenvolvimento da equipe. 

 Experiência em cadastramento de materiais. 

 

Funções desempenhadas Kerry do Brasil S/A 

 

Cargo: Supervisor. 

 

Atribuições do Cargo: Supervisionar entrada e saída de materiais (embalagens e matérias primas), 

assegurando sua conformidade e suas especificações. 

 Responsável por conferir notas fiscais de mercadorias e armazena-las. 

 Responsável pelo lay out de armazém de embalagem e matéria prima. 

 Monitorando os indicadores do setor e cobrando o cumprimento de meta. 

 Orientando a equipe do C.D quanto aos aspectos técnicos dos produtos e procedimentos e gestão 

de equipe, com 28 colaboradores. 

 


