CURRÍCULUM VITAE
DADOS PESSOAIS
Nome: Edinaldo

de Sousa Rangel .'.
Data nascimento: 13 de março de 1980
Naturalidade: Brasileira
End. Rua Juriti, 390 casa 4 - Residencial Caldari - Santa Genoveva Goiania-Goias
Fone: 64 98168 2966 / 64 999262966
Carteira de habilitação: A/B
E-mail:

edinaldorangel@gmail.com

OBJETIVO: BUSCA DE OPORTUNIDADE NO MERCADO DE TRABALHO NA
AREA DE SUPRIMENTOS (ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTROLE DE
ESTOQUE, LOGISTICA).
PCM INDUSTRIAL, CONTROLADORIA.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Profissional com experiência em grande
negociações (Capex e Opex), compras nos setores sucroalcooleiro,civil,fábricas de
cimentos, maquinas, equipamentos, ferragens, curvas, conexões, componentes
industriais, materiais elétricos, insumos agrícolas e industriais, peças para maquinas e
implementos, controle de estoque, locação de maquinas e equipamentos, contratação de
serviços, fretes para venda de produtos acabados, acompanhamento
logístico,negociações de fornecimento através de contratos de venda de mercadorias e
ou prestações de serviços, facilidade com cálculos e conversões de pesos de chapas e
tubos em aço carbono, inox em quilograma ou em metro, facilidade em conversão de
tubos em chapas ou em metros lineares, facilidade de trabalho com projetos, tanto civil,
quanto Industrial e grande facilidade de trabalho com qualquer software,
disponibilidade para viajem.

ULTIMOS EMPREGOS:
ARCADIS LOGOS–SITE VOTORAMTIM CIMENTOS–UNIDADE EDEALINA-GO
*De 05/05/2014 à 08/01/2016 – Comprador Sênior.
Durante este período Fiz compras Capex de materiais peças e equipamentos em
geral, Insumos Industriais, Locações de Maquinas e Equipamentos.
Sempre seguindo as exigências e normas do Cliente (Votorantim Cimentos), Serviço
prestado na construção da unidade da Votorantim Cimentos de Edealina-Goias.

NATIVA AGRICOLA
*De 15/06/2013 à 17/04/14 – Comprador Sênior/Encarregado Estoque e Logística.
Durante este período Fiz compras Opex de materiais peças e equipamentos em
geral, Insumos e Defensivos Agrícolas, Lubrificante e Diesel.
Sempre controlado por resultados através de BSC, PDCA, em busca de excelentes
resultados em tempo e economia em todas as negociações.
Controles de estoque de Defensivo Químico da Matriz e demais filiais, com emissão de
relatórios mensais a diretoria e seguradora.
Controle e acompanhamento Logístico de Entrega de Defensivos Químicos para Cliente,
com cargas monitoradas.

USINA GOIASA
*De 25/06/2012 à 08/04/13 – Comprador Sênior.
Durante este período Fiz compras Opex de materiais industriais em geral,
Insumos Agrícolas e Industriais, Lubrificantes e Diesel.
Sempre controlado por resultados através de BSC, PDCA individual e da equipe, em
busca de excelentes resultados em tempo e economia em todas as negociações.

USINA CAÇU
*De 17/09/2007 à 11/05/12 - Supervisor de Compras.
Durante este período fiz compras Capex e Opex, para obra civil, maquinas e
equipamentos de todos os processos industriais, destilaria e fabrica de açúcar, para
montagem industrial, com analise de material dos projetos, calculava pesos de chapas,
tubos e demais peças, contratação de serviços e mão de obras especializadas, locação de
maquinas, equipamentos e componentes em geral para a construção de toda a usina,
acompanhamento das medições com empreiteiras para pagamento, compra de insumos
industriais para todo o processo de fabricação de açúcar e álcool, compra de todos os
insumos, peças e contratação de serviço para toda a área agrícola.
Contratação de frete para a venda de açúcar/álcool com acompanhamento logístico.

USINA FORTALEZA
*De 05/05/2006 à 14/09/2007 - Comprador e Encarregado do Almoxarifado.
Durante este período fiz compras Capex e Opex para obra civil, maquinas e
equipamentos de todo o processo industrial, somente destilaria, para montagem
industrial de toda a usina, com analise de material dos projetos, calculava pesos de
chapas, tubos e demais peças, contratação de serviços e mão de obras especializadas,
locação de maquinas, equipamentos e componentes em geral para a construção de toda
a usina, compra de todos os insumos, peças e contratação de serviço para toda a área
agrícola. controle geral das mercadorias recebidas através de supervisão no
departamento de almoxarifado.

FORMAÇÃO ACADÊMICA:
CIENCIAS CONTABEIS – FAFICH GOIATUBA GOIAS (INCOMPLETO).

CURSOS COMPLEMENTARES
* NR 35 – TRABALHO EM ALTURA
* NR 18 – SEGURANÇA EM INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO
* QUALIDADE – SEGURANÇA – COMUNICAÇÃO – TRABALHO EM EQUIPE –
INTEGRAÇÃO – MOTIVAÇÃO – USINA CAÇU
* ENCONTRO PROFISSIONAIS DE COMPRAS – MULTIPLUS - SERTÃOZINHO-SP
* GESTAO E NEGOCIAÇÕES PARA O SETOR SUCROENERGETICO – MULTIPLUS
– SERTÃOZINHO-SP

PLANOS FUTUROS:
PROFISSIONALIZAR-ME CADA VEZ MAIS, ENCONTRAR UM TRABALHO QUE ME
SATISFAÇA PROFISSIONALMENTE E ALCANÇAR MEUS OBJETIVOS.

REFERÊNCIAS PROFISSIONAIS:
VINICIUS
ROBERTO
MARCELO
LEANDRO CANTALOGO (SUPR)
STENIO

ARCADIS LOGOS
NATIVA AGRICOLA
USINA CAÇU
USINA GOIASA
USINA SÃO PAULO

11 95843 4672
61 9658 7340
64 3691 1999
64 3608 8800
64 3643 1548

_____________________
Edinaldo de Sousa Rangel

