
Data de Nascimento: 12/06/1986 (33 anos)

Sexo: Masculino

Cidade: Manaus - AM (Amazonas)

Faixa Salarial: De 3.001 até 4.000

Trabalha Atualmente: não

Cargo: Supervisor de Transporte

Período: Março de 2016 até Março de 2019

Empresa: Riolimpo Transportes Rodoviários Ltda 

Currículo de Supervisor de Transporte

Mini-currículo: Profissional de transporte e logística há mais de 10 anos, atuando em 

empresas de transporte multimodal, na emissão de documentos de embarque e atendimento 

ao cliente, agenciamento de carga na prospecção de clientes, prospecção e confecção

de planos de remoção e transporte de cargas superdimensionadas, assim como na locação 

de máquinas e equipamentos para a indústria e construção civil e Transporte Rodoviário de 

resíduos Classe I e Classe II.

• Formado em Tecnologia em Logística pela universidade Anhanguera.

• 3 anos de experiência como Supervisor de Transporte, liderando equipe de mais de

50 colaboradores no setor de coleta de resíduos diversos, monitorando frota e reduzindo 

custos operacionais.

• Profissional com experiência e com fortes competências de liderança e de criação de 

relações entre clientes e fornecedores devido o perfil comercial anterior.

Dados Pessoais

Endereço

Dados Profissionais

Experiências Profissionais

Supervisor de Transporte (2016 - 2019)

Atividades: Supervisão de toda a logística de transporte; acompanhamento e gestão de 

atividades de coletas de resíduo; supervisão direta da equipe Operacional (Motoristas e 

Ajudantes de Motoristas); programação de serviços, estabelece motorista, rota a ser realizada, 



Cargo: Analista Comercial

Empresa: Tomiasi Transportes Ltda 

Cargo: Consultor Comercial

Empresa: Leontech Locação de Máquinas e Equipamentos 

Curso: Tecnologia em Logística

veículo e equipamento adequado a ser utilizado em cada serviço executado, fazendo cumprir as 

programações agendadas; elaborar relatórios, acompanha e propõe ações para reduções, escala 

equipes para realização de tarefas, acompanhamento de horas extras, objetiva e reduz as 

mesmas e faz uma melhor gestão, efetua feedback com a equipe, objetiva o crescimento 

profissional de cada e melhora os procedimentos como um todo, acompanha os resultados 

apresentados pelo Inspetor de Veículos; acompanhamento da frota na entrada e saída da 

manutenção, faz a gestão de veículos aprovando a melhor opção para parada de preventivas.

Analista Comercial 

Atividades: Realização de Visitas Comerciais; elaboração de Propostas Comerciais de Remoção 

Industrial com uso de máquinas de içamento como Guindastes e Pórticos, transporte de cargas 

de projeto superdimensionadas; responsável pela equipe comercial do setor de Remoção , 

confecção dos mais variados orçamentos logísticos (Logística Fluvial, Rodoviária e Rodo-fluvial 

na Região Norte) e emissão de propostas comerciais individualizadas; Acompanhamento de 

resultados de Pesquisas de satisfação de Clientes; Monitoramento dos setores administrativo e 

operacional na montagem e execução das operações de clientes; análises de contratos de 

serviço para empresas de Construção Civil, Embarque e Desembarque de Cargas Projeto.

Consultor Comercial 

Atividades: Realização de Visitas Comerciais e/ou Visitas Técnicas, Elaboração de Propostas

Comerciais para locação de Máquinas e Equipamentos para a Construção civil,

Plataformas Aéreas, Grupos Geradores, Compressores de Ar, Torres de Iluminação e Máquinas; 

Confecção de orçamentos para Locação de Máquinas para projetos e grande obras, dentro e fora 

do perímetro urbano de Manaus; Conhecimento no sistema SISLOC no perfil comercial e 

conhecimento no perfil operacional; Análise de medição de equipamentos junto aos setores de 

faturamento e financeiro.

Outras Experiências Profissionais

Sales Executive

DC Logistics Brasil

Auxiliar de Documentação

Aliança Navegação e Logística Ltda

Formação Acadêmica

Tecnologia em Logística 



Nível do Curso: Graduação

Instituição: Anhanguera Educacional

Período: 2015 até 2016

Conhecimentos Gerais

• Conhecimentos de transporte de

resíduos classe I e II, e transporte e

movimentação de cargas

superdimensionadas.

• Conhecimento em Roteirização.

• Normas relativas a Transporte de

Mercadorias

Idiomas

• Inglês - Básico


