ALEXANDRE FARIAS DE FREITAS
Brasileiro, casado, 45 anos
Fones: (21) 99101-2867 – (21) 2481-7157
E-mail: alexfariarj@hotmail.com
Travessa da Brandura, 309/201 – Vila da Penha - Rio de janeiro – RJ

Objetivo:
Com a minha recente saída da Marinha do Brasil (MB) para a reserva, a minha intenção
é me reposicionar no mercado de trabalho dentro da minha especialidade e histórico
profissional ao longo de 28 anos na MB.

Formação:
Cursando nível superior em Logística
Universidade Estácio de Sá
Previsão de Término: JUN/16

Cursos:
Curso de especialização em Abastecimento (MB)
Período: maio a dezembro de 1991
O curso consiste em profissionalizar militares nas áreas de: Controle de Processos e
operações Logística de Recebimento, Armazenagem e Distribuição, Gestão de
Estoques, Controle de níveis de estoques, Inventários, Identificação e Catalogação de
itens e equipamentos, Controle de Combustíveis, Controle de Bens Móveis, Utilização
de ferramentas e sistemas de controle de itens, equipamentos, serviços e tráfego de
cargas.
Curso de aperfeiçoamento em Abastecimento (MB)
Período: junho a dezembro de 1995
O Curso consite em aperfeiçoar os militares nas áreas citadas acima na visão de
Gerenciamento e Supervisão.
Gerenciamento de Projetos (Coordenador Carlos Magno)
Período: agosto de 2012
O Curso consiste em propiciar aos alunos uma visão prática de como criar, iniciar,
planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar projetos, utilizando uma metodologia
simplificada, aderente ao Guia PMBOK® do PMI.

Experiência Profissional:
- Depósito de Eletrônica da Marinha no Rio de Janeiro (Marinha do Brasil)
1991/1995
Auxiliar nas áreas de Recebimento, Armazenagem e Expedição. Identificação e
Catalogação de itens e equipamentos.

- Base de Submarinos (Marinha do Brasil) 1995/2000
Supervisor do Armazém de matérias primas e de material comum
- Comando da Força de Submarinos (Marinha do Brasil) 2000/2009
Supervisor da área de Abastecimento da Seção de Logísitica.
- Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com
Propulsão Nuclear (Marinha do Brasil) 2009/2016
Supervisor da área de Nacionalização de itens e equipamentos.
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