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31 anos, solteiro 
Carro, mobilidade internacional  
 

  
  EEnnggeennhheeiirroo  ddee  aagguuàà  ::    

  pprroojjeettooss  eemmbbiirroonnnneemmeennttaall  ee  hhiiddrroo--iinnffoorrmmááttiiccaa,,    
ssaanneeaammeennttoo,,  aabbaasstteecciimmeennttoo  ddee  áágguuaa    

  

Adaptabilidade, dinamismo, criatividade 

 
 
 
EDUCATION AND DEGREES 

� 2011-2012 : Mestrado em engenharia de água : Hydroprotech'Nice, gestão de projetos ambiental e hidro-
informática (Nice, Fr) 

� 2007 : Mestrado de pesquisa em Matemática Aplicada, opção probabilidade e estatística (Toulouse, Fr) 
� 2006 : Nacional francesa grau avançado em matemática : « Agrégation externe de Mathématques » 
� 2003 : Graduaçao em Matemática fundamentais (Toulouse, Fr) 

 

 
 
 
INFORMATICA 

� OS e ferramentas: Linux, Windows, Latex, Microsoft project, 0ffice pack 
� GIS : MapInfo 
� Hidráulica / Modelagem : Infoworks RS, HEC-RAS, HEC-HMS, Epanet 
� CAD : Autocad 
� Programação: Python, VBA, Matlab, Maple 

 
 
 
CONHECIMENTO LANGUUAGES 

� Francês : fluente 

� Inglês: profissional (moradas na Inglaterra, TOEIC: 775/990) 
� Português: profissional (moradas no Brasil, Portugal) 
� Francês crioulo : Bons conhecimentos 

 
 
 
DIVERSOS 

� Carro, moto, barco cartas de condução 

� Esportes individuais : tênis (instrutor de tênis), natação (salva-vidas) 
� Esportes de equipe : futebol (clube) 
� Membro e ator em uma associação de teatro «Le Colibri» 
� Viagens (Europa, Caribe, América do Sul) 

 

PROFESSIONAL EXPERIENCES 

2012 Egis Eau (Fort de France, Martinique)- Estágio em engenharia de aguà 
� Modelagem de rios 
� Estudos hidráulicas  
� Estudos ambientais 

2011  Câmara municipal de Mazamet (France) –  Estágio como técnico 
� Técnico em planta de tratamento de esgoto e sistemas de esgotos 

2007-2011 Ministério da Educação (Cayenne, Guiana Francesa) – Professor 
� Formador para adultos 
� Gerente de equipas pedagógicas 
� Professor de matemática no ensino médio, escola profissional 
� Membro da banca examinadora 

2006  Laboratório de  Estatística e Probabilidade (LSP, Toulouse) - Estágio como pesquisador 
� Pesquisa em Probabilidade : ligações entre a função entropia e lei binomial 


