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PRINCIPAIS OBJETIVOS (obj.) e QUALIFICAÇÕES
 Promoção da saúde por meio da atividade física (obj.) e desenvolvimento de pessoas por meio de
atividades ao ar livre;
 Experiência em: coordenação, liderança de equipes, elaboração de projetos esportivos;
 Espanhol, italiano e inglês;
 Conhecimento em informática (Office, Windows e internet);
 Vivências em ações sociais;
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS
 Prêmio: Melhor Resort de praia do Brasil pelo Costão do Santinho - Florianópolis-SC (2005-2008);
 Organização de acampamentos nacionais escoteiros 1998 (ARP Dourado-SP) e 2002 (ARP Serra
Azul-SP) pela UEB-SP;
 Implantação e melhoramento do setor de esporte e lazer do Hotel Recanto das Águas em Balneário
Camboriú-SC – 2008 e Hotel Serrano Resort Convenções & SPA, Gramado-RS- 2009;
 Projeção nacional do Curso de Entretenimento e Lazer em Resort – Costão do Santinho.
FORMAÇÃO



Pós-Graduado em Nível de especialização em Gestão de Pessoas nas organizações 2008 – UFSC
– Florianópolis-SC;
Bacharelado em Educação Física - 2003 - 2006 - UDESC - CEFID - Florianópolis – SC;

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 PROFISSIONAL LIBERAL – ATUAL
Educador físico. (Promoção de atividade física / Treinamentos vivenciais / Eventos)
 SERRANO RESORT & SPA (GRAMADO-RS) / UNIQUE LAZER - 2009
Coordenador de esporte e lazer (responsável por atividades administrativas e operacionais,
desenvolvimento e capacitação dos profissionais.
 RECANTO DAS ÁGUAS (BALNEÁRIO CAMBORIU) / UNIQUE LAZER – 2008
Coordenador de esporte e lazer responsável pela implantação, melhoramento do setor, capacitação e
desenvolvimento dos profissionais.
 COSTÃO DO SANTINHO RESORT & SPA (FLORIANÓPOLIS-SC) / UNIQUE LAZER - 2004-2009
Educador físico e coordenador de equipe, desenvolvendo e operacionalizando atividades de
entretenimento, esporte e lazer para públicos diversificados e/ou eventos corporativos de empresas
multinacionais.

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CEFID – 2003
Bolsista: Biblioteca, direção de ensino e direção de extensão. Serviços administrativos, auxiliando na
organização e atualização dos documentos acadêmicos dos professores efetivos e colaboradores da
Universidade.
 UEB – SP – 2002
Desenvolvimento e operação de atividades em acampamentos nacionais para crianças e adolescentes
escoteiros.
OUTRAS EXPERIÊNCIAS








Educador físico e profissional de recreação em hotéis da cidade e da grande Florianópolis-SC;
Eventos coorporativos – Costão do Santinho, EKOETE e Esfera Entretenimento, Florianópolis-SC;
Educação e turismo – Ellos - Florianópolis – SC;
Auxiliar do coordenador de percurso do Volta ilha / 2010 - Ecofloripa - Florianópolis - SC.
Coordenador do posto de alimentação – Ironman 2010 – Florianópolis-SC;
Palestrante no I, II e III Curso de Entretenimento e Lazer em Resort – Costão do Santinho;
Palestrante no curso “Visão Holística no Trabalho” – IMMB, 2011 – Blumenau – SC.

CURSOS











Cursos de recreação e festa infantil – STAR / Festerê – 2003 - Florianópolis-SC;
Clínica e corrida de aventura - Sulbrasilis – 2005 – Florianópolis-SC);
Curso de iniciação desportiva em corrida de orientação – CBO – UFSC – 2007 – Florianópolis-SC;
Curso de Corrida de rua “da caminhada à Maratona” – FPA – 2009 – São Paulo-SP;
Participação no mini curso em treinamento esportivo no II Congresso de Iniciação Científica
USP/UNICAMP/UNESP – EEFE-USP – 2009 – São Paulo-SP;
Aluno especial de mestrado (UDESC e UFSC - 2010);
Fórum Internacional de esportes – 05/2010 – São José-SC;
Congresso Paulista de educação física 06/2010 – Jundiaí-SP;
Cursos para empreendedores no SEBRAE-SC;
Curso para formação de instrutores de sobrevivência – 08/2011 – Avventurateam - AICS – Itália.

DADOS ADICIONAIS








Prestação de serviços voluntários em ONGs e eventos esportivos (Casa da Criança / Ironman
(2003/2004) / Maratona de SC – 2003/ Etapa Catarinense de triathlon – 03/2010).
Participação no movimento escoteiro (Grupo Escoteiro Matão-SP -1986 – 2001);
Atividade de recreação para as crianças da comunidade da praia de Castelhanos – Ilha Bela -SP
Atividades recreativas “Dia das crianças” no Rotary Club – Matão-SP -2008;
Participação na corrida de aventura – Sulbrasilis – Etapa Florianópolis-SC;
Participação no Circuito da CAIXA de corrida de rua – Etapa Porto Alegre-RS / 2009; 85ª Corrida
de São Silvestre – São Paulo-SP; Meia-maratona de Florianópolis – 10 km – 21/03/2009;
Participação em estágio voluntário na escola de Atletismo (Atlética Leggera di Alessandria) – Itália.

