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OBJETIVOS PROFISSIONAIS 

atuação em Logística ou áreas afins, com disponibilidade para atender em diversas atividades.  

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Graduação: Gestão em Logística Completo 2011.2 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Conhecimento intermediário no sistema – SAP-pacote office intermediário-curso de operador 
de empilhadeira. 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

GRUPO HEINEKEN BRASIL: Cargo: conferente ll-01/2019 até 10/2021 Principais Atividades: 
análise de estoque inventário físico e sistemático, acompanhamento de devoluções e registro 
das avaria e, controle de ativos, faturamento e levantamento das demandas operacionais tanto 
na fábrica como atendimento a ASD ( clientes de grandes redes, apontamento de fábrica ( 
produtos acabados ) também atuando no setor almoxarifado, atuando com sistema SAP em 
todas as informações, alinhado a todos os setores até o produto acabado. Boas Práticas de 
Fabricação - Heineken Boas Práticas de Manuseio, Estocagem e Transporte de Produto Acabado. 

Participação 

• Certificação ISO9001 

• Implementação do PEL (Programa de Excelência Logística) 

• 1ª Melhor Logística do Brasil   

FEDEX BRASIL: conferente- de abril/2017 a dezembro/2018 com responsabilidades de 
atendimento a grandes redes de toda malha nacional, com habilidades em controle de estoque, 
demandas de agendamentos, análise de estoque, controle de materiais.   

GRUPO PETRÓPOLIS: Conferente líder de carga e descarga. - De abril/2013 a julho/2016 emissão 
de NFS em SAP, validação e controle de materiais ativos da empresa, conferência de entrada e 
saída de mercadorias, controle de estoque físico e sistemático, líder operacional elaborando e 
delegando tarefas operacionais integrando sic com estoque, pedidos juntos a fábrica. contrato 
de fretes CT-E, contrato de mão de obra, aberturas de BO operacional, escalas de funcionários 
para suprir demanda, transferência de produtos e materiais, controle e elaboração de rotas.  

CADAM DISTRIBUIÇÃO: Conferente - de novembro/2012 a abril/2013 Montagem de cargas 
diária, levantamento de inventário e controle de estoque, alinhado wms com sistema físico, 
conferência diária de perdas, resumo de operação junto à gerência.   

UNILEVER GELADOS BR: (camarista) auxiliar de inventário - de fevereiro/2011 a julho/2012 
atuando com wms-Waterhouse management system ou, mais conhecido para armazenamento 
de mercadorias, transporte, inventários, recebimento. relatórios diários inspeção controle de 
qualidade e estocagem, e controle de aferição câmara fria, carregamento, controle de produtos 
bloqueados de fábrica, feedback em reunião na fábrica.   



 

ASSAI: Operador De Loja Júnior – 10/2010 A 02/2011 operador de frios de Mercadorias, 
Controlando Datas De Vencimentos, abastecimento de loja, 5s, atendimento ao cliente. 

SUPERMERCADO EXTRA BOM: operador de frios, Controlando Datas De Vencimentos, 
abastecimento de loja, 5s, atendimento ao cliente. 

CURSOS COMPLEMENTARES 

Operador de empilhadeira Senai (2022). Tecnologia da Informação e Comunicação Senai (2022), 
Gestão De Processos, Escola Virtual (2009). Informática Hiper Data (2002) Informática Excel 
Escola Virtual (2010). Postura e Imagem Profissional, Escola Virtual (2010), Plaex Planejamento 
Para Exportar, Sebrae (2011). Qualidade Em Serviços Escola Virtual (2012) 

REGIÃO DE INTERESSE 

Preferência pela região de Olinda/Recife/Jaboatão dos Guararapes Pernambuco/BR 

Contato Profissional: DEIVSON RAMALHO Fone: (081) 9737-7840 
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