
 

Currículo Lucas 

 

Lucas Eduardo Silva 

19 anos (22/01/2002) 

lucasesilva202018@gmail.com 

(34) 99290-2201 

Avenida Ortízio Borges, nº 3113, Bairro Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais 

 

OBJETIVO 

 

Estou em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Acredito que os meus 

diferenciais, como esforço, vontade de aprender, responsabilidade, foco e trabalho em equipe 

serão úteis para a sua empresa. Seria imensamente grato se fosse me dada a oportunidade 

de atuar nesta empresa, pois acredito que com essa oportunidade crescerei bastante não só 

na parte da minha carreira profissional, mas também na parte moral, investindo e trabalhando 

sempre em cima de valores. 

 

FORMAÇÃO 

 

Ensino Médio Completo (Presencial) 

Colégio Adventista de Uberlândia – Período Matutino  

Data de início - 02/2017 

Data de conclusão - 12/2019 

 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES 

  

Informática Básica – Pratik Cursos Profissionalizantes Uberlândia - MG 

Carga horária 60 horas - (Curso Presencial com certificado) 

Data de início – 09/2014 

Data de conclusão – 10/2014 

 

Hardware – MicroCamp Cursos de Informática e Idiomas Uberlândia - MG 

Carga horária 264 horas - (Curso Presencial com certificado) 

Data de início – 03/2015 

Data de conclusão – 09/2016 

 

Assistente Administrativo - Centro de Educação Profissional Senac EaD São José – SC 

Carga horária 160 horas – (Curso a Distância com certificado) 

Data de início – 07/2020 

Data de conclusão – 08/2020 

 

IDIOMAS 

 

Português - Fluente Nativo 

Inglês (Cursando) – Escrita: Básico / Pronuncia: Intermediário / Tradução: Básico 

 



 

CNH 

 

Categoria - B 

 

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS NÃO COMPROVADAS EM CARTEIRA 

 

Indústria metalúrgica de ferragens para fazendas- 

Auxiliar de escritório em geral 

Organização de estoque 

Vendas 

Atendimento ao cliente  

 

Fábrica de produção de linguiça- 

Auxiliar de produção  

Organização de câmara fria  

Entrega de mercadoria para os mercados 

Entrega de mercadoria para clientes externos 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIAS NÃO REMUNERADAS 

 

Centro Espírita Obreiros do Bem (Uberlândia – MG) - Setor Campanha do Quilo - 5 anos 

Funções: Separação e organização de alimentos para serem distribuídos para famílias 

carentes, montagem de cestas básicas. 

 


