BRUNO HENRIQUE LEBRÃO DOS SANTOS

_________________________________________________________





Rua Fiovo de Bernandin, nº31, Jardim União – Itu- SP.

 (11) 9 9734-2193

9 9534-5561

(11) 4886-1105

Email: brunolebrao1997@yahoo.com.br

_________________________________________________________
DADOS PESSOAIS
Brasileiro, Casado, 21 anos com 1 filho, não fumante, Habilitado categoria AB.
Cursando ensino médio.
______________________________________________________________________________________________

OBJETIVO PROFISSIONAL
Promotor / Repositor
_______________________________________________________________________________________
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Prensista, SME Estamparia de Metais, Itu, São Paulo





Mar 2017 – Abr 2018.
Desenvolvi diversas atividades dentro da empresa que compreendia trabalhar com prensas excêntricas pneumáticas,
rosqueadeiras, guilhotinas, solda ponto, parafusadeiras;
Durante os processos tinha a responsabilidade de avaliar as condições de qualidade das peças através do autocontrole
das mais diversas peças produzidas;
Executei serviço de carregamento e descarregamento de caminhões;
Participei do desenvolvimento de um novo cliente o qual tinha a necessidade de montagem e embalagem das peças
após a produção dos mais diversos conjuntos de partes que compunham o produto final.

Auxiliar de Logística, Verzani e Sandrini, Brasil Kirin, Itu, São Paulo





Dez 2015 – Mar 2016.
Executei diversas atividades no processo de separação, identificação, paletização e estocagem de materiais dentro do
depósito;
Fazia a derrubada das cargas e efetuava a separação dos produtos e depois providenciava a unitização dos produtos
em palets com o auxilio do filme strech e etiquetas de identificação;
Conferia a carga via nota fiscal e efetuava o carregamento de palets dentro dos caminhões sempre conferindo os
produtos e quantidades x Notas Fiscais para evitar desvios no estoque e na carga;
Tínhamos uma meta individual das quantidades de caminhões carregados por noite, com meu esforço eu consegui
superar 30 % a meta noturna.

Repositor, MFG Comercial de Perfumaria LTDA EPP, Itu, São Paulo


Fev 2014 – Jun 2014.
Fui responsável pelo controle de entrada e organização das mercadorias em estoque, e diariamente fazia a reposição
da loja de acordo com as necessidades identificadas.

Aprendiz Legal, Centauro, Shopping Jundiaí, Jundiaí, São Paulo



Set 2013 – Fev 2014.
Fui responsável pelo controle e organização dos materiais esportivos em estoque bem como o abastecimento da loja;
Efetuava o controle das entradas e saídas das mercadorias dentro do estoque, recebimento e envio dos materiais para
a loja, identificação através de etiquetas com código de barras.

- Desde os meus 12 anos trabalho em serviços diversos (bico) sem vínculo empregatício, como por exemplo na construção
civil com meu Pai, campo de golfe (Caddies), plantação / cultivo e colheita de hortaliças, e serviços domésticos em minha
própria casa.
________________________________________________________________________________________________

TRABALHO VOLUNTÁRIO E INTERESSES
ABIJCSUD – Organização Mundial de apoio à família e ao indivíduo


Participante voluntário do programa ´´ Mãos Que Ajudam ´´ www.maosqueajudam.org.br.

