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BRUNO HENRIQUE BELÉM DO NASCIMENTO 
Brasileiro, 41 anos, divorciado, 01 filho. 

Rua João Mequetti, 625, Bl 04, Apt 13, Santa Cândida, Curitiba, 
PR. Brasil. CEP: 81.640-360. 
Fone: +55 41 99916-8107 / + 55 41 3045-5326 
E-mail: bhbelem@gmail.com  
Skype: bhbn@hotmail.com 
Quimiweb: https://www.quimiweb.com/bhbelem 

Linkedin: www.linkedin.com/in/bruno-henrique-belém-nascimento 
 
RESUMO PROFISSIONAL 

Desde 2006 atuando na operação de sistemas de tratamento de águas residuais em 
ambiente privado (como: Mondelez e Volkswagen) e estatal (SANEPAR), realizando start-up 
de módulos de desidratação de lodo, osmose reversa, ultra filtração e de estação de 
tratamento de água de reuso. Além de exercer outras atividades como atendente de 
telemarketing realizando cobranças bancárias até como Gerente Operacional em cafeteria. 
E neste período, obtive contato com os mais variados perfis de público interno e externo, 
seja via contato pessoal, telefônico e/ou mídias sociais. Possuo formações técnicas em 
química e meio ambiente e atualmente, realizando o curso superior em bacharelado em 
administração de empresas à distância, conhecimento intermediário do pacote MS OFFICE 
2016 e básico em sistemas ERP Odoo, Microsiga (TOTVS). 
 

OBJETIVO PROFISSIONAL 

TÉCNICO QUÍMICO E AMBIENTAL 
 

QUALIFICAÇÕES 

● Conhecimento em rotinas administrativo-financeiras, elaboração de borderôs de 

pagamentos, conciliações bancárias, prestações de contas, controle de despesas fixas, 

impostos e auditorias internas; 

● Gerência Operacional com responsabilidade sobre as equipes de atendimento ao cliente, 

compras, controle de estoque, fechamento de cartões-ponto, elaboração de escalas de 

trabalho, organização de eventos e prestação de contas. 

● Supervisão de equipe de cobrança com responsabilidade de prestação de contas junto a 

instituição financeira contratante, importação e exportação de dados, backup do servidor 

local e atendimento pessoal e telefônico a clientes e fornecedores. 

● Responsável pelo Controle de Produção e despacho de Lodo para agricultura e consumo 

de produtos químicos; coleta e análise de amostras de afluentes e efluentes de esgoto 

doméstico e industrial, acompanhamento de condições ambientais, coleta de amostras de 

corpos receptores; Start-up de sistemas de ultra filtração, osmose reversa e ETAR (Estação 

de Tratamento de Águas Residuárias); 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

✔ Administração de Empresas – FAESP (Instituto de Ensino Superior Anchieta) – em curso 

✔ Técnico em Química – Col.Estadual Prof° Elysio Vianna (2016-2017) 

✔ Técnico em Meio Ambiente – Col. Estadual Paulo Leminski/PR (2006 - 2007) 

✔ Formação em Hardware – SENAC/SP (2005)  

✔ Mecânica de manutenção de Máquinas – SENAI/MA (1995-1997) 
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EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

10/2019 – Atual – Dryller Indústria e Comércio de Hidróxidos Ltda. 

12/2016 – 09/2019 – OPERSAN Resíduos Industriais S.A. 

02/2015 – 11/2016 - EP Engenharia do Processo Ltda. 

08/2013 – 01/2015 – MECQUIM Engenharia Ambiental Ltda. 

05/2012 – 02/2013 – EDEME Construtora. 

01/2012 – 04/2012 – Qahwa Cafés Ltda. 

04/2011 – 01/2012 - Wal-Mart do Brasil Ltda. 

02/2006 – 03/2011 – Cia de Saneamento do Paraná (SANEPAR). 

CURSOS COMPLEMENTARES 

● Tratando Esgoto em Ambiente Legal 

● Operação, manutenção, manuseio e emergências com cloro; treinamento do processo de 

deságue de lodo; Operação e controle de processos de tratamento de esgoto 

● Palestrante sobre Tratamento de Esgoto para alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente 

(Colégio Estadual Anita Canet-PR/2010) 

● Serviço voluntário no Parque Estadual da Serra da Baitaca (IAP-PR/2010) 

● Curso de Direção Defensiva e Manutenção Preventiva (CONE SUL-PR/2010)  

● V Simpósio Brasileiro de Educação em Solos (UFPR-PR/2010) 

● II Seminário de Medidas Preventivas, Corretivas e de Recuperação Ambiental em 

Deslizamentos de Encostas e Enchentes (SOBRADE-PR/2010) 

● Operação e manutenção de ventosas (BERMADE DO BRASIL/2009)  

● IV Seminário sobre Desenvolvimento Sustentado no Litoral do Paraná (Faculdade Estadual 

de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá – PR/2009) 

● Oficina de Treinamento Especial/PROSAB “Tecnologias de Tratamento de Esgotos: Reatores 

UASB e Pós-Tratamento Aeróbio (ABES-PR/2009) 

● Treinamento de Cortinas Verdes (SANEPAR-PR/2009)  

● Seminário de Coordenação e Planejamento das CIPAS da SANEPAR (SANEPAR-PR/2009) 

● Gerenciamento da reciclagem agrícola de lodo de esgoto em ETE (SANEPAR/2006-2009) 

● 1º Simpósio sobre Uso e Destinação de Lodo de ETEs na Agricultura (CREA-UFPR/2007) 

● Primeira Semana do Meio Ambiente e Turismo (Colégio Estadual Paulo Leminski-PR/2007)  

● Curso de I Evento aos profissionais Administrativos (Grupo Bandeirante – SP/2004) 

● Curso de Educação Ambiental nas Cavas do Iguaçu (SANEPAR-PR/2006) 

● “Iniciando um Pequeno Grande Negócio via Internet” (SEBRAE-DF/2004) 

● Informática (SENAI – MA/1997, Data Byte - SP/1998), “Aprendendo a Empreender” 

(SEBRAE-PR/2002), Aprenda como implantar o Windows Server 2003 e o Windows XP na 

sua empresa (Microsoft Brasil – TechNet Program/2003), 1º Simpósio Latino Americano de 

Segurança Microsoft (Microsoft Brasil – TechNet Program/2004) 

● Projeto de Extensão “Pensando e Fazendo Ciência – 2ª ed” no Departamento de Química da 

Universidade Federal do Paraná (80 horas – out a nov/17). 

 
 


