CAIO ROCHA CARVALHO BERNARDES DE ANDRADE
Brasileiro, Solteiro, 31 anos.
Telefone: (19) 9 81987122 / E-mail: caiorcba@gmail.com
Endereço: Rua Lacerda Franco 677, Centro, Casa Branca – SP

OBJETIVO
Atuar elaboração de projetos e consultoria para horticultura, fruticultura, pecuária leiteira
e recuperação de solos de propriedades rurais, otimizando as tecnologias produtivas.
Realizar análises científicas, identificar e resolver problemas, obter atualização de
conhecimento, tomar decisões com a finalidade de operar, modificar e criar sistemas
agropecuários e agroindustriais. Fazer planejamentos, análises de viabilidade técnica e
econômica sempre me preocupando com os aspectos sociais e de sustentabilidade.

FORMAÇÃO
• Bacharel em Engenharia Agronômica com ênfase em adequação ambiental e
produção orgânica – Universidade de São Paulo (ESALQ), Piracicaba, SP –
Julho de 2015.
• Curso em Sistemas Agroflorestais Orgânicos com Juã Pereira – duração de 24 hrs –
Sítio Semente, Brasília, DF – Novembro de 2015
• Curso Preparatorio para Formação Continuada em Agricultura Sintrópica com Ernst
Gotsch – duração de 32 hrs - Instituto Toca, Itirapina, SP – Fevereiro de 2016
• Curso de Pecuária Leiteira Orgânica - duração de 80 hrs - Embrapa Pecuária
Sudeste, Secretaria de Inovação e Negócios/Escritório de Campinas e Fazenda
Nata da Serra – de 15 de junho até 27 de outubro de 2018

QUALIFICAÇÕES
• Manejo de café especial, pecuária leiteira e de corte, banana, milho, feijão, cana de
açúcar e hortaliças
• Manejo , cultivo , poda e vasto conhecimento de diversas frutiferas ao longo dos
anos.
• planejamento, organização, acompanhamento, preparo e cultivo de diferentes solos
• Consultor de produção orgânica e agroflorestal desde 2015
• Facilidade de unir dialogo entre campo e planejamento, facilitando desenvolvimento
de atividades
• Engenheiro Agronomo responsavél durante dois anos

• Familiaridade com calendário agrícola
• Planejamento e formação de equipe
• Curso de Gestão de pessoas (SENAC)
• Inglês – avançado (CCAA, 5 anos), fluente em conversação.
• Conhecimento em Pacote Office, Outlook e grande habilidade em Excel.
• Carteira nacional de habilitação (AB)

ATIVIDADES PROFISSIONAIS
• Engenheiro agrônomo responsável na Fz. Ambiental Fortaleza, com encargo de
planejamento de produção, recomendações de tratos culturais, plantio e manejo
de Café Especial (SCA), Leite em parceria com o Programa Balde Cheio
(Embrapa), Banana, Milho, Cana de Açucar e Hortaliças. Sendo todas as
atividades de produção orgânica. Mococa, São Paulo.
• Atendimento de pequenos produtores na região de Caconde, realizando
recomendações de manejo e tratos culturais para produção de Café Especial
(SCA). De Março de 2017 até Abril de 2018.
• Engenheiro agrônomo responsável do projeto Oca Tinga produtos Agroflorestais,
responsável por planejamento de produção, comercialização, recomendação de
adubação e manejos culturais para horticultura, fruticultura e silvicultura. Casa
Branca, São Paulo. De Janeiro de 2016 até Março de 2017.
• Estagiário da Coperativa de Produção Agropecuaria Vitoria Ltda. – COPAVI, com
produção de cana de açúcar orgânica. Paranacity, Paraná. De Janeiro de 2015 a
junho de 2015
• Voluntário no Instituto Peabiru, atuando nos Projetos ATAER-Marajó, Dende
Sustentável e Belém Ribeirinha – Belém, PA – 1 de dezembro de 2013 a 15 de
fevereiro de 2014.

DISPONIBILIDADE
•
•
	
  

Flexibilidade de data para iniciar o trabalho
Disponibilidade para morar em outra cidade e / ou viajar

