
Sugestão: Modelo 1 de  Curriculum Vitae – com experiência 

profissional. 
A Não precisa escrever “Curriculum Vitae” ou Currículo, pois esse texto já tem o formato de Currículo - 
fica redundante/repetitivo.  
B) Quando ENVIAR O ARQUIVO, use  PDF ou outro PROGRAMA que qualquer pessoa possa abrir! 
C) Não se preocupe se o seu currículo couber  em 1 única folha. Só os mais velhos têm currículo extenso. 
 

Rodrigo Magalhães Pedroso1  (letra 14, por exemplo) 
 
Brasileiro, solteiro, 29 anos2.   (letra 10, espaço simples) 

Rua Botucatu, 98. Jardim Santa Helena.  

13.864.248 Mogi Guaçu – SP. 

Telefone:  (19) 9.9292-4545 / (19) 3868-9999 

E-mail: rodrigodias@gmail.com.  

Linked in: 

Facebook: 

OBJETIVO3  
 

 Estagiar na área de Mecatrônica e áreas afins, como automação, robotização e 

controle de qualidade.  

 Trabalhar na área de Projetos mecânicos: acompanhar o desenvolvimento de 

projetos até a sua execução. Gestão de projetos e recursos.  

 Estagiar na área de TI e áreas afins, como programação, redes e hardware. 

 Trabalhar na área de Informática para programação de novos sistemas, melhoria 

na segurança de software e manutenção de computadores.  

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL4 
  

 Janeiro de 2015 até a presente data. Mahle Metal Leve S/A. Mogi Guaçu/SP. 

Departamento de Manutenção.  Atividades de  ............ 

 

 Março de 2010 a Dezembro de 2014– Supermercados Lavapés S/A. Mogi 

Mirim/SP. 

Caixa de supermercado. 

Atividades gerais no caixa: recebimento das vendas do varejo. Atividades de logística 

no período da manhã, para destinação e controle das mercadorias novas  compradas 

para o supermercado. Controle de entrada das mercadorias. 

                                                 
1
 - Deixe o seu nome  em destaque com a letra maior. Não coloque foto, é motivo de preconceito. 

2
 - As primeiras INFORMAÇÕES são PESSOAIS: nome completo, estado civil, idade, endereço completo 

com CEP e, principalmente, seus dados de contato: telefone celular por primeiro,  e e-mail atualizados. 
Número de RG, CPF, Documento Militar e outros documentos (CNH, etc.) ficam de fora. 
3
- OBJETIVO – você está pleiteando qual vaga? Descreva essa vaga ou a oportunidade que você tem 

interesse em concorrer. Inclua alguma outra especialidade que também  possa lhe interessar, para 
aumentarem as chances de ser chamado 
4
- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Listar suas experiências profissionais mais importantes, da mais recente 

para a mais antiga. 
a)Informar o período em que esteve empregado, o nome da empresa, o cargo exercido, as 
principais atividades e possíveis resultados destacáveis obtidos.  
b) Constar experiências que digam respeito à vaga que você pretende.  Faça uma seleção das 
experiências que julga mais interessantes  e importantes na sua vida. Não se preocupe se há pouca 
experiência. 

mailto:rodrigodias@gmail.com


 

 Maio de 2007 a Janeiro de 2010  – MOTO PEÇAS BORGI. Rio Claro/SP  

Sócio proprietário da empresa. 

Atividades gerais de gerenciamento e administração da empresa, atividades 

específicas de venda de peças, manutenção e conserto de motos.  

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA5  

 

 Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial. (cursando, período da 

tarde,  previsão de término em 2020). 

Faculdade de Tecnologia de Mogi Mirim – FATEC “Arthur de Azevedo” 

 

 Curso Superior  de Engenharia Ambiental e Sanitária. (4.100 horas) Conclusão 

em 2016. 

Centro Universitário SENAC- Santo Amaro/SP. 

 

 Curso Técnico em Informática. (cursando, período da noite, previsão de término 

em 2018)  

Escola Técnica “Pedro Ferreira Alves” – Mogi Mirim/SP.  

OBS- conste o nome correto da escola, verifique no diploma ou no certificado. 

 

 (8)Curso Técnico em Mecatrônica (1200 horas)– conclusão em 2011.  

SENAI “Roberto Mange” -  Campinas/ SP 

 

CURSOS COMPLEMENTARES6  
 

 Programação Básica de CLP Siemens STEP 7 - 2015 

 Integrado de Ambiente Windows. 100 horas/ 2014. Microcamp de Amparo/SP. 

 Inglês – nível intermediário. 2015.  Yázigi de Mogi Guaçu/SP.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS7 

                                                 
5
 FORMAÇÃO ACADÊMICA: Indique apenas estudo de nível Superior e Técnico. Desnecessário constar o 

ensino médio: se você faz faculdade (ensino superior) é porque fez o ensino médio. 
CURSO SUPERIOR deve ser o primeiro a se mencionar.  Se já tiver um curso superior,  observe se a vaga 
pretendida tem o foco nesse estudo para que ele venha por primeiro. 
Se você ainda está estudando, diga que o seu estudo está “em curso”/”em andamento” , ou seja, 
acontecendo. Escreva o nome da Faculdade/ Universidade por extenso: quem é de fora desconhece 
aquela instituição de ensino. 
CURSOS TÉCNICOS: escreva sempre  do mais recente para o mais antigo. DESNECESSÁRIO CONSTAR O 
ENSINO MÉDIO. Quando o curso já foi concluído,  indique o ano de conclusão e quantas horas de 
estudo – verifique o seu histórico escolar.  Não precisa constar se ainda  falta cumprir as horas de 
estágio. 
6
 CURSOS COMPLEMENTARES: Aproveite esta parte para informar cursos que você tenha concluído e 

que sejam relevantes para a vaga almejada. Aqui também é o espaço para informar outras qualificações 
obtidas ao longo de sua carreira. Organize os cursos voltados para o conhecimento técnico primeiro, 
depois coloque os de  informática, inglês, etc. 
7
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 



 
 Trabalho de iniciação científica pela FATEC Mogi Mirim sobre fibra ótica, com a orientação do 

Prof. Dr. Xxx. 

 2º colocado em concurso de fotografia promovido pela FATEC Mogi Mirim, por ocasião 

do evento da I FEIRA DO LIVRO/ 2015. 

 Participação na organização de arrecadação de brinquedos para comemorar o Dia da 

Criança/ 2016, na Creche Santa Luzia, de Mogi Mirim/SP. 

 Trabalho voluntário na Casa da Criança de Itapira/SP, aos sábados. 

 Hobbies8: tocar violão, pescar, gastronomia e musculação.  

 

                                                                                                                                               
Esse é um espaço opcional para informar quaisquer outros dados que você considere significativos para 
a vaga pretendida. 
8
 HOBBIES: se você achar interessante constar atividades de lazer, caso contrário não escreva nada. 


