MARCELO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS
GERENCIAMENTO DE PROJETOS

FORMAÇÃO
MBA GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 2016 – 2018
Instituição Universidade La Salle Canoas – 360 Horas.
Cursando segundo semestre
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2012 – 2016
Instituição Universidade La Salle Canoas – 1620 Horas.
Curso concluído.
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | 2009 – 2010
IPUC- Instituto Pró-Universidade Canoense – 900 Horas.

EXPERIÊNCIA
MIDEA CARRIER | 2013 – Atualmente – Assistente de Logística
Responsável pelo agendamento (logística outbound), fallow up e
entrega da mercadoria até o cliente final, negociar recebimento de
mercadoria, atendimento ao cliente interno e externo, elaboração de
relatórios para gerencia, acompanhar o processo de devolução da
mercadoria (logística reversa), suporte as filiais e as transportadoras.

SOBRE MIM
Rua Anita Garibaldi N°136 Canoas/RS
(51) 9 92717832
marcelohenriquers@hotmail.com

Sou formado em Gestão de Recursos
Humanos, e atualmente faço MBA em
Gerenciamento de Projetos. Minha vida
profissional se resume na Base Aérea de
Canoas, na qual eu prestei serviço
administrativo 4 anos, e logística outbound na
empresa multinacional na grande Porto
Alegre. Sou uma pessoa que gosto de
trabalhar em equipe, me adapto a novos
desafios e tenho foco nos objetivos propostos
pela organização.

JORNAL DIARIO DE CANOAS | 2012 – 2013 – Auxiliar ADM
Responsável pelo atendimento ao cliente, cobrança de inadimplentes,
elaboração de relatórios para a gerencia e acompanhamento de jornal.

HABILIDADES
BASE AÉREA DE CANOAS | 2008 – 2012 – Soldado
Curso formação de soldado, recrutamento e seleção de pessoal,
serviços administrativos, atendimento ao cliente externo e solicitações
de compras de materiais e bens permanentes.

OBJETIVO
Meu objetivo é fazer do gerenciamento de projetos, uma
profissão para a minha vida. Pretendo me qualificar mais no
processo e botar em práticas os ensinamentos do PMBOK.
Posso trabalhar em qualquer área, mas meu real interesse é
trabalhar voltado para o gerenciamento de pessoas, sinto que
as organizações estão com falta em lideres humanizados, e
quero mudar esse cenário. Estou à procura de novos desafios e
oportunidades, me dispondo para realizar viagens e mudanças
se necessário.

Trabalho em equipe
Relacionamento
Interpessoal
Organização e
Planejamento
Comunicação

