GUILHERME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS
(11) 99866-2656
guilherme.1702@hotmail.com

Data de Nascimento: 17/02/1999
https://www.linkedin.com/in/guilherme-santos-7936a2173/

OBJETIVO
Emprego / Estágio no setor do curso universitário, pretensão de seguir carreira nesse segmento.

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES
Estudante de Engenharia Instrumentação Automação com experiência em análise de dados e informações, com uso de
banco de dados, MS Excel e ferramentas de inteligência de dados, como Python e JavaScript.

EDUCAÇÃO
Bacharelado em Engenharia Instrumentação Automação e Robótica | Universidade Federal do ABC
2018 – PREV. CONCLUSÃO 2023

Bacharelado em Ciência e Tecnologia | Universidade Federal do ABC
2018 – PREV. CONCLUSÃO 2021

EXPERIÊNCIA
SOOPER HOLDING LLC | Estagiário de Inteligência de Dados | Mai 2021 - Atual
•
•
•
•

Gestão de pesquisa de produtos para compras.
Gestão de pesquisa de regiões e segmentos para lançamento de produtos no mercado.
Gestão de estudo de empresas em potencial para aquisição.
Inserção e gestão de políticas de feedbacks.

PREVENT SENIOR | Auxiliar Farmacêutico | Abr 2020 – Mai 2021
•
•
•
•

Suporte na gestão administrativa.
Suporte e recepção de usuários dos serviços da organização.
Gestão de registros, serviços auxiliares e controle de estoque dos insumos.
Criação e gestão de requisições de compras de materiais cirúrgicos.

UFABC | Bolsista Projeto de Extensão ASTROEM | Set 2019 – Jan 2021
•
•
•
•

Bolsista do Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da UFABC.
Participação no Projeto ASTROEM, tendo como premissa a confecção e aplicação de cursos sobre mecânica aplicada
utilizando conceitos da astronáutica, astronomia e aeronáutica para alunos de escolas públicas e federais do ensino
Fundamental II e Médio.
Confecção de relatório técnicos de acordo com as Normas ABNT.
Gestão do projeto com a organização e delegação de tarefas entre os voluntários da equipe.

COMPETÊNCIAS EM TECNOLOGIA
•
•

Usuário do Pacote Office, sendo Excel com tabela dinâmica, PROCV e PROCH, elaboração de apresentações com
Powerpoint, além de escrita de artigo científico e relatórios técnicos com Word.
Desenvolvimento de códigos em Python, JavaScript, Html e Css.

IDIOMAS
•

Inglês Avançado para leitura, escrita e conversação e Espanhol Básico (Fisk Idiomas – Concluído em 2019).

