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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
Av. Xxxxxx, n° � Bairro 

0000-000 � Cidade � Estado 
(xx) xxxx-xxxx ���� (xx) xxxx-xxxx 

xxxx@xxxx.com.br 
xx anos � Brasileiro (a) � Solteiro (a) 

 

 
  

OOBBJJEETTIIVVOO::    GGeerreennttee  ddee  TTeeccnnoollooggiiaa  ddaa  IInnffoorrmmaaççããoo  

 
  

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 

   

� Carreira desenvolvida na área de Tecnologia da Informação, com ampla experiência no 

gerenciamento de projetos, implantação e manutenção de sistemas, gestão de equipes e 

implementação de melhorias desenvolvendo trajetória em empresas multinacionais de grande porte. 

 

� Gerenciamento de projetos, seguindo as práticas do PMI, ITIL e COBIT, envolvendo o controle de 

demandas, definição do cronograma, análise da viabilidade, negociação de prazos e escopo, 

assegurando o cumprimento dos prazos, custos e qualidade requerida pela organização.  

 
� Forte atuação na construção de parcerias internas e na interface entre a área de Negócios e TI, 

otimizando a comunicação, atendimento às necessidades e garantindo a satisfação nos projetos 

realizados.  

 

� Desenvolvimento de equipes, atuando em rotinas de contratação e treinamento, formando 

profissionais de alta performance e alinhados aos objetivos da empresa. 

 

� Reestruturação do departamento de TI, realizando o planejamento de atividades, especificação, 

definição e implantação de normas, padrões e procedimentos, otimizando rotinas, reduzindo custos 

até 26% e assegurando a qualidade e agilidade nos processos da área. 
 

� Disponibilidade para viagens e mudança de cidade. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

MBA em Gestão de Projetos – concluído em 2005 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Nome da instituição) 
 

Graduação em Ciências da Computação – concluída em 2004 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Nome da instituição) 
 

CERTIFICAÇÕES 
 

Certificação ITIL – Nome da Instituição 

Certificação COBIT – Nome da Instituição 

Certificação PMP – Nome da Instituição 

 

IDIOMA 
 

Inglês – Fluente 
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Espanhol - Avançado 
 

VIVÊNCIA INTERNACIONAL 
 

Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Bélgica – Vivência profissional. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

2004 a atual  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   Empresa multinacional de grande porte do segmento automotivo. 

    Gerente de Tecnologia da Informação 
     

� Gerenciamento dos sistemas administrativos: ERP, Folha de Pagamento, Contabilidade, Logística, 

entre outros, envolvendo a análise, desenvolvimento, implantação, suporte e acompanhamento, 

assegurando a conformidade e funcionalidade dos processos. 

 

� Gestão da equipe de desenvolvimento, com cerca de 10 colaboradores, terceirização interna (fábrica 

de projetos e de software) e consultorias externas. 

 

2000 a 2004  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   Empresa multinacional de grande porte de bebidas. 

    Gerente de Tecnologia da Informação 
    Coordenador de Sistemas 
 
� Gestão da área de Tecnologia da Informação, atuando em projetos de reestruturação, aquisição e 

implantação de sistema de gestão integrada ERP, bem como no planejamento financeiro do setor, 

considerando o rateio das despesas pelas áreas usuárias. 

 

� Responsável pelas compras de TI, realizando a negociação com fornecedores e obtendo significativa 

redução de custos por meio do planejamento das aquisições. 

 

INFORMÁTICA 
 

Domínio em linguagem de desenvolvimento C#, Visual Studio, programação ADO.NET, Linguagem 

Dataflex, SQL, Flex (Adobe).  

 
 
 


