
              Rudinei Mayer Krüger 

Brasileiro, casado, 35 anos 

Rua Dr. Roberto Jesus Portella,  nº 300, Ed. Itapoá, apto 34,  

Jardim Carvalho – Ponta Grossa/PR 

Celular: (42) 9.9101-0992  - (42) 9.9814-3154  - e-mail: rudineimk@gmail.com  

 

OBJETIVO 

 

Suporte Técnico em Informática 

Analista de Sistemas 

Departamento Administrativo 

 

FORMAÇÃO 

 

 Bacharel em sistemas de informação. 

 Cursando pós-graduação em computação forense e investigação digital 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 2009-2010 – VIDEPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 
CARGO: ANALISTA DE PCP 

     Principais atividades: Acompanhamento e monitoramento de produção e logística, agendamento e 

monitoramento de entrega e negociação com cliente. 

 2010-2013  
CARGO: SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE 

Principais atividades: Monitorar e acompanhar equipe para controle de qualidade de embalagens, efetuar 
Visitas técnicas para suporte ao cliente, acompanhar processo de devolução e reposições de materiais. 

 2013-2014  
CARGO: ASSISTENTE DE TI SR. 

     Principais atividades: Suporte a usuários em hardware e software, efetuar montagem e manutenção em 

computadores, manutenção e instalação de redes cabeadas e wifi, instalação e manutenção de câmeras de 

monitoramento interno. 

 2015 – NORTE SUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 

     CARGO: SUPORTE E T.I, FATURAMENTO E SUPORTE A WMS 

Principais atividades: Auxilio ao suporte em informática e T.I, efetuo emissão de notas fiscais de venda ou 
devolução de clientes e fornecedores e administração de estoque por WMS. 

 2016/2017 – STAF SISTEMAS LTDA 

CARGO: ANALISTA TÉCNICO 

Principais atividades: implantação, treinamento, acompanhamento e suporte em sistemas de gestão pública 
local ou por aceso remoto. 

 2017/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS – MT 

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO III 

Principais atividades: Recebimento de solicitação de fornecimento, emissão de autorizações de fornecimento, 

acompanhamento de contratos e aditivos, alterações contratuais e suporte aos processos de compras e 
licitações da entidade. 
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QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 Curso Complementar de Tecnologia da Informação (2013) 

 Curso Complementar de administração de empresas (2013) 

 Curso de sistemas operacionais básico em Linux (2016) 

 Curso de capacitação e formação de pregoeiro (2017) 

 Curso em contratos administrativos, gestão e fiscalização. (2018) 

 

REFERÊNCIAS:  

 Dr. Irio José Tabela Krunn (Ponta Grossa – PR) (42) 9.9972-1427 

 Carlos Eduardo Zanchet Girardello (Pref. Municipal de Alto Garças – MT) (66) 9.9611-7653 

 Celio Isaias (Publis informática – Londrina – PR) (43) 9.9156-9343 

 

 


