Francisco Carlos Fernandes Assunção
SÃO PAULO - SP
Telefones: (11) 966379029

E-mail: familialimacarlos@hotmail.com

OBJETIVO
Analista Técnico em Reparação automotiva | Gestor de funilaria e pintura | Consultor Técnico de reparação
|Perito automotivo.
RESUMO
Profissional com 30 anos de experiência no setor de Reparação automotiva, atuando em rotinas de
consultoria técnica, treinamento (reparação automotiva), representante de tintas automotivas e
ferramentas pneumáticas, experiência em assessoria técnica às (oficinas, seguradoras, concessionárias e
montadora). Neste ramo, atuei como coordenador da área técnica do centro de experimentação e segurança
viária, especialista em treinamento para peritos de seguradoras e profissionais do setor automotivo, possuo
conhecimento nos sistemas (Orion, Aldatex.)
FORMAÇÃO TÉCNICA-Cursos de aperfeiçoamento
•
•
•
•
•
•
•

Formação técnica do CESVI BRASIL;
Formação técnica do CESVIMAP Espanha;
Formação técnica de fabricantes de EQUIPAMENTOS;
Formação técnica de fabricantes de TINTAS AUTOMOTIVA tanto interno como externo;
Formação técnica do CESVI BRASIL em montagem de pátio de salvados;
Formação técnica do CESVI BRASIL em avaliação de oficinas em automóvel e caminhão;
Formação técnica do CESVI BRASIL para ministração de treinamento em montadoras.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Pintor Automotivo (AST)

Mai1995/Fev1997

Distribuidora de Veículos.

●

Elaboração na preparação de tintura e lixamentos a seco e tintas à base de poliéster.

●

Responsável pela Pintura automotiva

Analista Técnico /Coordenador do centro técnico (Cesvi Brasil)

Mai 1997/Out2020

Centro de experimentação em segurança viária.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Responsável pelas avalições Técnicas de reparação realizadas em oficinas e concessionárias.
Responsável pelo planejamento e aplicação dos treinamentos de funilaria e pintura / Sinistro de
seguradoras e reguladoras.
Responsável pelas certificações de reparação automotiva para as oficinas e montadoras.
Responsável pela acessória técnica em reparação automotiva em todo território nacional.
Coordenador responsável pelo centro de experimentação e segurança viária.
Responsável pelas pesquisas de teste automotivos.
Responsável pelos testes e avaliações de produtos e equipamentos.
Suporte as áreas :All Risks/pátio de Salvados /pesquisa /crash test.
Organização das rotinas e metas semanais e controle de entrega das demandas de contratos.

