Bruno Nascimento Belonha
Rua Guiana, 173, Parque das Américas, Mauá – SP - 09350-634
Telefones: (11) 99656-7852 / (11) 96022-3443 e-mail: brunobelonha@yahoo.com.br
Nascimento: 03/01/1987 – Solteiro

Formação


Pós Graduação – Cursando
MBA em Gestão e Engenharia da Qualidade - PECE Poli USP



Pós Graduação – Concluída
Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho - Universidade Presbiteriana Mackenzie



Graduação – Concluída
Química Bacharelado com Atribuições Tecnológicas - Universidade Presbiteriana Mackenzie



Curso Técnico – Concluído
Técnico em Química – Colégio Barão de Mauá



Cursos Complementares
Auditor interno ISO 9001:2008 - ABS; Auditor interno ISO 9001:2015 - Bureau Veritas; Auditor Líder
ISO 9001:2015 - Fundação Vanzolini; Auditor interno Prodir - ASSOCIQUIM; Auditor interno
SASSMAQ - Qteck; Gestão de Resíduos Sólidos – Edutech; Inglês – Wizard e ILAC (intercâmbio);
Espanhol - Wizard.

Idiomas
Inglês: avançado | Espanhol: básico

Área de interesse
Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança.

Histórico profissional


Bandeirante Química Ltda – julho/2014 – agosto/2018
Analista de SGI
Responsável, designado pela alta direção, para gerir as certificações ISO 9001, PRODIR e
SASSMAQ, gestão de indicadores de desempenho, gestão de resíduos industriais, controle da
informação documentada, elaboração e aplicação de treinamentos, realização de auditorias internas,
realização de auditoria em fornecedores, acompanhamento das auditorias de segunda e terceira
parte, tomada de ações para alcançar a eficácia do sistema (ações corretivas e preventivas), análise
e controle de mudanças que possam afetar o SGQ, Responsável técnico perante o CRQ pela
Transportadora Flotilha.



Bandeirante Química Ltda - novembro/2013 - junho/2014
Líder de Produção
Coordenar as atividades desenvolvidas nas áreas produtivas, através da distribuição e supervisão
das tarefas, com foco no atendimento aos padrões da qualidade e às regras de segurança.



Bandeirante Química Ltda - outubro/2012 - outubro/2013
Auxiliar de Documentação Técnica e Legal
Emissão das licenças aplicáveis a escopo de atuação da matriz e das filiais, elaboração mapas
mensais e trimestrais de movimentação de produtos para os órgãos públicos, cadastramento de
informações dos produtos químicos dentro do SAP (módulo EH&S e QAS), controle das licenças de
clientes, transportadores e fornecedores para aquisição e/ou transporte de produtos controlados.



Bandeirante Química Ltda - julho/2011 - setembro/2012
Estagiário de Documentação Técnica e Legal
Controle das licenças aplicáveis a escopo de atuação da empresa, monitoramento e envio de mapas
mensais e trimestrais de movimentação de produtos para os órgãos públicos, cadastramento de
informações dos produtos químicos dentro do SAP (módulo EH&S), controle das licenças de
clientes, transportadores e fornecedores para aquisição e/ou transporte de produtos controlados.



Bombril - setembro/2009 - dezembro/2010
Ajudante Operacional
Formular os produtos domissanitários que fazem parte do portfólio desta empresa faziam parte das
minhas atribuições.

