
MATHEUS PINHEIRO DE OLIVEIRA E SILVA 
 
Solteiro, brasileiro, 23 anos         Avenida Monsenhor Higino de Campos, 71 
Telefone: (11) 4582-6252            Bairro: Retiro, CEP 13211-130 - Jundiaí/SP                                                                         
Celular: (11) 99710-0350             Email: matheuspos@hotmail.com 
Skype: ma.tai80                                       

 

Objetivo: 
 
Trabalhar em uma organização que me proporcione desafios constantes e que tenha valores 
consolidados. Ser um líder ativo, crescer profissionalmente e demonstrar meus talentos a cada 
desafio estabelecido. Estruturar projetos que visam desenvolvimento social através do 
empreendedorismo e negócios de impacto. 
 
Competências pessoais: 
 
Proatividade, capacidade de adaptação e autoconfiança.  
 

Formação: 
 
Turismólogo pela Universidade Federal de São Carlos (Mar/2009 – Dez/2013). 
 

Cursos Complementares: 
 
Startups: Ferramentas para começar o seu Negócio – Endeavor Brasil (Apr/2014). 
 
Curso de Storytelling for Change – ARIEL Group e Acumen (Mar/2014).  

 
Formação em Liderança, empreendedorismo, autoconhecimento e Negócios de Impacto Social 
- Artemisia (Fev/2014). 

 
Formação em Negócios Sociais – Artemisia (Ago/2013). 
 
Curso de Atualização em Fotojornalismo – Universidade Federal de São Carlos (Fev 2013). 
 
Curso de Atualização em Jornalismo Digital – Universidade Federal de São Carlos (Jan 2013). 
 
Técnico em Informática – Escola Técnica Estadual Vasco Antonio Venchiarutti (Ago/2007 – 
Dez/2008). 

 

Experiências profissionais: 
 
FASANO - 06 Jan 2014 até 03 Mar 2014. 
Cargo: Concierge 
Principais atividades: Realizar check-in e check-out de hóspedes;  lidar com públicos variados 
e resolução de problemas just in time; manusear o sistema OPERA e tratar de questões 
financeiras e atender o hóspede na qualidade e exigência de um hotel de luxo nos padrões da 
rede FASANO. 

 
Universidade Federal de São Carlos - 14 Jan 2013 até 17 Jul 2013. 

Cargo: Assessor de Comunicação da Coordenadoria de Comunicação Social  

Principais atividades: Acompanhamento das atividades e eventos no campus Sorocaba da 

UFSCar; produção diária de clipping da UFSCar e das mídias sorocabanas; redação de 

informes, notas, comunicados e notícias para boletim eletrônico; colaboração com a redação 

de matérias e reportagens para os veículos de comunicação da UFSCar; atendimento de 

Imprensa. 



 

TAM Viagens - 13 Out 2012 a 13 Jan 2013. 

Cargo: Estágiário 

Principais atividades: Atendimento ao cliente, montagem e venda de pacotes turísticos; 

emissão, reemissão e cancelamento de passagens aéreas e ordenamento de documentos de 

viagens. 

 

C2M Marketing & Eventos - 24 Set 2011 a 25 Set 2011. 

Cargo: Intérprete 

Principal atividade: Tradução simultânea das falas do representante da University of Ontario 

Institute of Technology no evento “Imagine estudar no Canadá”. 

 

Tur - SP - Período: 6 Ago 2011 a 07 Ago 2011. 

Cargo: Pesquisador  

Principal atividade: Realização de pesquisa de demanda turística. 

 

Maresias Beach Hotel –19 Dez 2010 a 17 Jan 2011. 

Cargo: Estágiário 

Principais atividades: Atendimento ao cliente (garçom); reposição de estoque; auxílio na 

ambientação dos salões de eventos, áreas comuns e de lazer. 
 

Trabalhos Voluntários: 
 
World Merit* - 14 Out 2013 até o momento. 
Cargo: Head of Marketing 
Atividades: Difundir a plataforma global World Merit* em território nacional; engajar jovens para 
participarem da plataforma; preparar conteúdos e informações sobre o World Merit*, realizar 
parcerias chave. 
 
Movimento CHOICE - 5 Ago 2013 a 30 Nov 2013.  
Cargo: Embaixador  
Atividades: Facilitação de palestras, workshops e atividades para disseminar o conceito de 
Negócios Sociais nas universidades e faculdades. 
 
Comitê Organizador do Sorocaba Youth to Business - 1 Ago 2013 a 25 Nov 2013. 
Cargo: Organizador da Agenda 
Atividades: Responsável pela transmissão do conteúdo do evento ao público; fechamento do 
conteúdo do evento; entrega dos momentos de coffee break; auxiliar os parceiros para a 
elaboração dos workshops; responsável final pela gestão de recursos, conciliados com a 
agenda do evento. 
 
Turismo Práxis Júnior - 26 Mar 2012 até 28 Set 2013.  
Cargo: Vice-presidente (23 Ago 2012 até 28 Set 2013). 
Atividades: Gestão de time; treinamento de planejamento estratégico e vendas; tracking de 
atividades e metas; criação e execução de projetos; auxílio aos membros das diretorias.  
 
Módulo de Gestão Financeira – Troca de Aprendizado e Gestão (TAG) - 09 Mai 2012 até 
03 Jul 2012. 
Cargo: Assessor de Projeto 
Atividades: Assessorar a ONG Associação Crianças de Belém para melhoria dos processos 
relativos a finanças e implementação de metodologias para otimização de processos em geral.  
 
Saint Stephen´s School, Calcutta – Índia, através de AIESEC Exchange Program (GCDP – 
Global Citizen Development Program) - 12 Dez 2011 a 5 Mar 2012.  
Cargo: Professor 
Atividades: Preparar aulas e lecionar inglês, geografia e aspectos relacionados à cultura para 
crianças carentes de 6 a 17 anos. 
 
 



 
AIESEC em Sorocaba - 15 Mai 2011 a 22 Mai 2012. 
Cargo: Membro  
Atividades: Prospectar e firmar parcerias com comitês de outros países; preparar 
apresentações de diversos países para os intercambistas para diminuir os possíveis choques 
culturais; desenvolver a liderança e gestão de cada membro do time. 
 

Idiomas: 
 
Inglês – Avançado – Yázigi Internexus (Fev/2000 – Jun/2009). 
Bahasa Indonesia – Intermediário – Vivência no exterior (Ago/2009 – Jul/2010). 
Espanhol – Básico – Casa da Solidariedade de Jundiaí (Fev 2004 – Jun 2005). 
 
Informações Adicionais: 
 
Co-fundador da startup Agrupa - aprenda diferente. 
 
Finalista da competição global Your Big Year 2013 da plataforma World Merit*. 
 
Multiplicador do LabX Sorocaba. 
 
Co-autor do Inventário e Diagnóstico Turístico de Capivari. 
 
Organizador da I - EXPOriente do campus Sorocaba da UFSCAR. 
 
Organizador do II Festival Universitário de Sustentabilidade e Empreendedorismo (FUSuE). 
 
Fotógrafo da exposição "Diversidade, Patrimônio cultural e aproximações: Passagens para 
Índia". 
 
Membro do Rotary YEP (Youth Exchange Program) no período de Ago/2009 à Jul/2010, 
participando de um intercâmbio cultural com duração de um ano para a Indonésia. Jovem 
embaixador cultural brasileiro no exterior.  
 
Membro do ROTEX SP (Rotary ex-intercambistas), atuando na geração de eventos para novos 
intercambistas, recém-chegados ao Brasil, e para os nativos que estão partindo para esta 
experiência. 
 

Realizou um programa de acampamento de Inverno no sudeste da China (中国), onde 

aprendeu a cultura milenar chinesa, como: escritas, pinturas, danças, trabalhos com papéis, 

wushu (武术) e comunicação, nas cidades de XiaMen (厦门), Nan´An (南安), e QuanZhou 

(泉州). 

 
 

 


