CAMILA MORENA CASIMIRO
Brasileira, solteira, 29 anos
Rua Jair Antônio Bego, número 85 - Bairro Luíz Ometto - Iracemápolis/SP
Telefone celular: (19) 9 9741-8551
E-mail: camilamorenaa.casimiro@gmail.com

OBJETIVO
Qualidade; Gestão de projetos; Liderança.

HISTÓRICO PROFISSIONAL
▪

Coordenadora da Qualidade na PLANTEC LABORATÓRIOS (2009 a 2020)

✔ Com 11 anos de experiência, exerci as seguintes atividades: supervisão da equipe de relatórios
de acordo com os prazos e demanda da empresa; auxílio na elaboração dos relatórios finais de
resíduos de agrotóxicos com base na norma BPL; auditoria nos dados brutos, relatórios e etapas
críticas (auditorias de processos); revisão dos procedimentos internos; entrevistas e treinamentos
de novos colaboradores para o departamento; publicações dos relatórios no site da empresa;
gerenciamento dos dados eletrônicos e das assinaturas dos relatórios; contato com os clientes
para esclarecer dúvidas, manter prazos acordados e dar o suporte no acesso ao site; gestão dos
projetos da empresa, mantendo a alta direção informada sobre atrasos, problemas e dificuldades
no sistema de gestão da qualidade; implantação da auditoria remota na empresa;
acompanhamento das auditorias do INMETRO e atividades de arquivista, transferindo o arquivo
físico para a plataforma digital, com sucesso na auditoria externa. Também tive a oportunidade de
participar de uma feira de negócios relacionados à área de agrotóxicos em Shanghai, China, em
2017 (durante 1 semana).

IDIOMAS
▪

Intercâmbio em Toronto/Canadá (curso de aperfeiçoamento da língua inglesa em Junho/2015 –
Período de Férias) - 4 semanas de curso na escola Eurocentres - nível Intermediário 3

▪

Alemão (aula particular – nível básico)

▪

Inglês Intermediário (Free Speech Language – período: 2008 a 2014)

FORMAÇÃO ACADÊMICA
▪

Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Gestão de Pessoas na FATEP (Faculdade de Tecnologia de
Piracicaba) – IAT (Instituto de Aperfeiçoamento Tecnológico) (concluído em Março/2015)

▪

Graduação em Administração de Empresas (com ênfase em Comércio Exterior) na UNIP –
Universidade Paulista – Limeira (concluído em 2012)

OUTROS CURSOS
▪

Treinamento em Boas Práticas de Laboratório (BPL) e ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017
atualizados

▪

Curso Gestão de Riscos - ZAPP Assessoria e treinamento - Setembro/2020

▪

Curso de Auditoria Remota - Rede Metrológica de Minas Gerais - RMMG - 8 horas - Julho/2020

▪

Curso de Arquivologia - Março/2020

▪

Curso Gestão de Projetos - Veduca - Maio/2019

▪

Curso autoinstrucional Qualidade em Serviços (nível de atualização) - FGV Online (Programa de
Educação a Distância da Fundação Getulio Vargas – 15 horas - Agosto/2017

▪

Workshop Liderando Pessoas com foco em resultados de Eduardo Tevah – 2019

▪

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS da CORPO RH,
com Rossandro Klinjey, Alfredo Rocha, Rick Chesther, Leila Ferreira, Carlos Alberto Julio e
Leandro Karnal - 2020

ARTIGO
▪

Artigo: “A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS NAS EMPRESAS DE SUCESSO”,
publicado

no

volume

6,

número

10

da

Revista

de

Administração

(http://www.revista.unisal.br/sj/index.php/RevAdministracao/article/view/553/pdf_24)

do

UNISAL

