João Henrique Bayer
Brasileiro, nascido em 15 de Maio de 1999
R. Santo Inácio de Loyola, 168, apt. 601
Florianópolis-SC, 88015-330
+55 48 98847-2554   joaohenriquebayer@gmail.com

PONTOS PRINCIPAIS
- Oratória;
- Pensamento lógico;
- Comprometimento e autodisciplina para alcançar resultados;
- Experiência em marketing;
- Experiência com projeto de finanças;
- Proatividade.

IDIOMAS
Português
Inglês
Alemão

EDUCAÇÃO
Graduação em Engenharia de Produção
Mecânica

2017 – transferência de curso
Florianópolis, Brasil

SOFTWARES E LINGUAGENS DE
PROGRAMAÇÃO
Solidworks, Ansys, C,
Arduino, Canva, Power BI

UFSC – Universidade Federal de Santa
Catarina

MSOffice
Graduação em Engenharia Mecânica
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina

2018 – provável conclusão
em 2022
Florianópolis, Brasil

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Membro Construtor

Março/2018 – Agosto/2018

CALIPRO (UFSC)

Florianópolis-SC, Brasil

Participação como membro construtor das atividades gerenciadas pelo
CALIPRO (Centro Acadêmico Livre da Engenharia de Produção). Realização de
projetos de cunho acadêmico dentro da instituição.

Membro

Agosto/2018 – atualmente

PET – Metrologia e Automação (PETMA)

Florianópolis-SC, Brasil

Membro do PET-MA, grupo formado por estudantes de engenharia da UFSC,
voltado à formação técnica e gerencial de excelência, dando ênfase à
multidisciplinaridade e ao trabalho em equipe.
Projetos realizados no grupo:
1) Desenvolvimento em Power BI de um Software de visualização gráfica de
investimentos realizados pelos usuários no mercado financeiro. O software

contará com inúmeros recursos que auxiliarão estes usuários em sua tomada
de decisão, visando aumentar a rentabilidade da carteira dos mesmos.
2) Monitoramento do comportamento humano em salas compartilhadas
através de sensores Arduino e seguinte integração desses resultados com a
eficiência energética do local.
3) Desenvolvimento e análise de um modelo com parâmetros dimensionais
otimizados de uma prótese cimentada de quadril.

Marketing
PET – Metrologia e Automação (PETMA)

Fevereiro/2019 –
Fevereiro/2020
Florianópolis, Brasil

Responsável pelo pensamento estratégico acerca das divulgações e das
atividades de marketing do grupo, além de confeccionar as artes necessárias
para as publicações.

Gerente Financeiro
PET – Metrologia e Automação (PETMA)

Fevereiro/2020 - atualmente
Florianópolis, Brasil

Responsável pela gestão de recursos do PET-MA.

Gerente Financeiro

Fevereiro/2020 - atualmente

ATM – Atlética de Engenharia Mecânica e de Materiais

Florianópolis, Brasil

Responsável pela criação de dashboards dos recursos da Atlética por meio
do software Power BI.

EXPERIÊNCIAS ADICIONAIS
Intercâmbio de Estudos
Marymount California University

Julho/2014 – Agosto 2014
Rancho Palos Verdes, Estados
Unidos

Intercâmbio de estudos na Marymount California University (CA), visando o
aperfeiçoamento da língua local e o aprimoramento de relações
interpessoais.

Work Experience - USA
Breckenridge Ski Resort

Dezembro/2018 –
Fevereiro/2018
Breckenridge, Estados Unidos

Intercâmbio para os Estados Unidos com a intenção de trabalhar junto aos
empregadores locais, desenvolvendo o idioma e aprendendo características
sobre a cultura do país.

