
Thiago Collet dos Santos 
 

Brasileiro, solteiro, 36 anos. 

Rua 12, número 255 apartamento 102 

Setor Central – Goiânia – GO 

Telefone: (31) 99898-3198/ E-mail: thiagocollet@gmail.com 

 

OBJETIVO 

 

Busca-se oportunidade de estágio na área da Geologia ou setores correlatos, com a 

possibilidade de adequação ao dispare ambiente de trabalho presente na empresa. 

Almeja-se praticar conhecimentos adquiridos na Universidade em favor da 

instituição. Além disso, pretende-se angariar experiência durante a execução do 

trabalho designado, vislumbrando, consequentemente o crescimento organizacional 

e, também, profissional, com ética e respeito à política da empresa. 

 

FORMAÇÃO 

 

 

 Bacharelando em Geologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, na 

Universidade Federal de Goiás (UFG), iniciado em 2017, em andamento; 

 

 Curso Técnico em Mineração no IFG - Goiânia, iniciado em 2010 e concluído 

em Julho de 2012; 

 

 Ensino Superior incompleto, iniciado em Julho de 2002 na PUC-RS em Porto 

Alegre, para o curso de Administração de Empresas – Empreendedorismo e 

Sucessão, tendo cursado 05 Semestres. 

 

 Ensino Médio completo pelo Instituto de Educação General Flores da Cunha 

em Porto Alegre – RS, iniciado em 1998 e concluído em 2000. 

 

ÁREAS DE INTERESSE E DE ATUAÇÃO 

 

Deseja-se atuar na área da Geologia, com ênfase em prospecção e pesquisa 

mineral, legislação mineral, mapeamento geológico, geotecnia, geofísica ou 

qualquer outra atividade que empresa achar conveniente. 

 

 

ALGUMAS QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS/ACADÊMICAS 

 

 Inglês – Básico em leitura, escrita e fala; 

 

 Espanhol – Básico em leitura, escrita e fala; 

 

 Curso de Windows, Word, Excel, PowerPoint, nível intermediário– Bit 

Company; 

 

 Conhecimento nos Softwares Arcgis e Qgis, nível intermediário; 

 

 Conhecimento no software R, nível intermediário; 
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 Conhecimento em AutoCad, nível básico; 

 

 Conhecimento em QA/QC, desenvolvendo procedimentos operacionais para 

análises físicas e preparação para análise química de amostras geoquímicas 

- padrão ISO 9001-2008. Cargo: Supervisor de Preparação; 

 

 Conhecimento em layout para laboratórios de análises físicas de amostras 

geoquímicas - padrão ISO 9001-2008; 

 

 Experiência em rotina administrativa: contratação, treinamento, demissão 

de colaboradores; Contas a pagar; Busca e negociação com fornecedores; 

Gestão de Segurança (Grau de risco 2 e 4); Controle de frota; Controle de 

Manutenção de Maquinário – seguindo padrão ISO 9001-2008. Cargo: 

Coordenador de Projetos; 

 

 Estágio Voluntário no Laboratório de Arqueologia da UFG, início em 08/2018 

e vigente até o momento; 

 

 Trainee na Diretoria de Projetos da Empresa Junior Córindon Consultoria 

Geológica Jr, na Faculdade de Ciências e Tecnologias da UFG, durante o 

período de 07/2017 a 10/2018; 

 

 Coordenador de Projetos na empresa AcmeLabs – Bureau Veritas Group em 

Jeceaba-MG, durante o período de 01/2013 até 12/2015; 

 

 Supervisor de Preparação na empresa Acmelabs – Bureau Veritas Group, em 

Goiânia, durante o período de 02/2012 a 12/2012; 

 

 Estagiário como Técnico em Mineração na CPRM - GO, durante o período de 

06/2011 a 02/2012; 

 

 Supervisor de logística na empresa Acmelabs – Bureau Veritas Group, em 

Goiânia, durante o período de 09/2010 a 05/2011. 

 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 

 Monitor da disciplina “Instrumentação e Desenho Geológico” – 204 horas, na 

Faculdade de Ciências e Tecnologias da UFG, período letivo de 2019/01; 

 

 Monitor da “Exposição: Dinossauros, Fósseis e Rochas na Biblioteca do 

Campus Aparecida de Goiânia/UFG” – 50 horas, na Faculdade de Ciências e 

Tecnologias da UFG, período letivo 2017/02; 

 

 Membro do “Grupo de Trabalho de Arborização, Paisagismo e Ajardinamento 

do novo Campus UFG” – 128 horas, na Faculdade de Ciências e Tecnologias 

da UFG, início em 02/01/2018 até o momento; 

 

 Membro da “Comissão de Promoção de Segurança Pessoal e Patrimonial do 

Campus Aparecida de Goiânia da UFG” – 128 horas, na Faculdade de 

Ciências e Tecnologias da UFG, início em 23/04/2018 até o momento; 

 



 Membro do Projeto de extensão “Mapas Geológicos da UFG” – 30 horas, na 

Faculdade de Ciências e Tecnologias da UFG, início em 04/2019 até o 

momento; 

 

 Membro do Projeto de extensão “Os vulcões e as civilizações - 

compreendendo essa relação por meio de representações gráficas e 

maquetes” – 140 horas, na Faculdade de Ciências e Tecnologias da UFG, 

durante o período de 02/2018 a 01/2019; 

 

 Membro do evento “Geologando – Ciclo de Palestras Geológicas” – 16 horas, 

no Restaurante Cão Véio, início em 05/2019 até o momento;  

 

 Curso “Introducción a La Anatomia Comparada de los Dinossaurios” – 30 

horas – Museu de Antropologia da UFG, em 04/2017; 

 

 Curso “Mudanças Climáticas ao Longo do Tempo Geológico” – 12 Horas, na 

Faculdade de Ciências e Tecnologias da UFG, em 05/2017; 

 

 Participou no “II Seminário do laboratório de Paleontologia e Evolução/UFG” 

– 30 horas, como expositor em formato pôster, no Museu de Antropologia 

da UFG, em 11/2018; 

 

 Participou na “I Semana da Geologia/UFG” – 30 horas, como expositor em 

formato pôster na Faculdade de Ciências e Tecnologias da UFG, em 

05/2017; 

 

 Participou na “II Semana da Geologia/UFG” – 30 horas, na Faculdade de 

Ciências e Tecnologias da UFG, em 05/2018; 

 

 Participou na “III Semana da Geologia/UFG” – 30 horas, na Faculdade de 

Ciências e Tecnologias da UFG, em 05/2019; 

 

 Participou no “XV Simpósio de Geologia do Centro-Oeste 2017” – 30 horas, 

no Clube de Engenharia de Goiânia, em 09/2017. 

 


