DANIEL

E-Mail : schamne@hotmail.com

SCHAMNE DE MORAES

Dados Pessoais

Data de Nascimento : 15/12/1990
País: Brasil
Estado: Paraná
Cidade: Ponta Grossa
Endereço: Barão de Capanema
Bairro: São José
CEP: 84070-290
Telefone: (42) 33234-835
Celular: (42) 99999-3801
email: schamne@hotmail.com
RG: 101717780
CPF: 072.108.389-70
Redes Sociais:
Facebook: http://facebook.com/https://www.facebook.com/DanielSchamnedeMoraes
LinkedIn: http://www.linkedin.com/https://www.linkedin.com/in/daniel-schamne-de-moraes-6ab62578/

Formação
Acadêmica

Profissão: Médico Veterinário
Grau Formação: Pós-graduação
Instituição: Unoesc
Estado: Santa Catarina
Conclusão: 10/2020
Grau Formação: Formação superior completa
Instituição: Cescage
Estado: Paraná
Conclusão: 07/2018

Objetivos

Objetivos: Almejo como objetivo a conclusão da minha pós graduação, posteriormente para o
mestrado até o doutorado. Mas também como objetivo profissional,ocupar o cargo de Auditor
Fiscal (MAPA) atuando com fiscalizações,ou no setor privado na indústria de alimentos também
seguindo esta linha de raciocínio.
Área(s) de Interesse:
Inspeção em laticínios
Responsável técnico em cooperativa
Responsável técnico em defesa sanitária animal

Pretenção Salarial: 3500,00
Resumo Profissional: Sou um profissional extremamente arrojado e gosto de desafios e ser
desafiado,pois só conseguimos aproveitar o melhor de nós se somos realmente testados,gosto de
interagir e conhecer pessoas,sou muito bom de equipe e de certa forma apesar de novo sou uma

Histórico
Profissional

Empresa: Farmácias Fleming
Início (mês/ano): 10/2009
Término (mês/ano): 05/2011
Cargo: Op.de Caixa / Balconista (Treinamento)
Descrição: Entregar o medicamento ao cliente,recolher e entregar o dinheiro como
troco,atendimento aos clientes indo ao encontro deles lhe dando explicações e oferecendo
produtos adicionais,fazer a limpeza e manutenção de suas respectivas seções,manutenção de
horári
Empresa: Tratornew S/A
Início (mês/ano): 02/2012
Término (mês/ano): 09/2017
Cargo: Agricultura de Precisão
Descrição: Atuando com instalações e manutenções de GPS agrícolas, piloto automáticos em
tratores e colheitadeiras, monitoramento e mapeamento de colheita, corte de seção em
plantadeiras e pulverizadores e controle de taxa em sólidos e líquidos, levantamentos plania
Empresa: Cobasi
Início (mês/ano): 08/2018
Cargo: Médico Veterinário
Descrição: Vendedor especializado (Farmácia Veterinária) e atendimento ao cliente e animais,e
responsável pela farmácia.

Informações
Complementares

Link Plataforma Currículo Lattes : http://lattes.cnpq.br/4375849515053267

