Lavras, 20 de Novembre 2013

Ao coordenador da IFAA
Caro Sr:
Escrevo-lhe esta carta para apresentar o
o qual candidata-se a participar do programa da IFAA. 0
esta concluindo o curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Maringa
neste segundo semestre de 2013. 0 conheci no ano de 2012 em uma
ocasiao que estive morando na cidade de Maringa-PR e desde entao somos
amigos e sempre trocamos experiencias profissionais, principalmente por
ele ter realizado seu estagio de conclusao de curso na area de controle e
garantia da qua}idade de alimentos para animais. 0
sempre
demostrou-se estudioso e muito interessado em questoes envolvendo a area
de produ~ao animal, fato este justificado em alguns estagios e atividades
desenvolvidas durante suajomada academica que seguem abaixo:
1) Dois estagios cientificos realizados na Fazenda Experimental de
Iguatemi (FEI) pertencente a Universidade. Estadual de Maringa. 0
primeiro no setor de Comportamento e Bem-Estar animal no periodo
entre Agosto de 2009 a Julho de 2010, e o segundo realizado no
segundo semestre de 2011 no setor de avicultura abordando diversas
linhas de pesquisa na area.
2) Estagio na empresa Alisul Alimentos no periodo compreendido entre
o mes de Dezembro de 2012 e Fevereiro de 2013 desenvolvendo
diversas atividades na area de controle de qualidade de produtos
destinados a alimenta~ao animal
3) Dois estagios cientificos na area de Piscicultura. 0 primeiro entre
Agosto de 2010 a Junho de 2011 na esta~ao de piscicultura da
Universidade Estadual de Maringa, e o segundo em uma propriedade
da mesma institui~ao no periodo de Junho de 2013 a Outubro do
mesmo ano.
4) Trabalhou como programador de um site de e-commerce
especializado em vendas de eletroeletronicos, entre Agosto de 2007 a
Fevereiro de 2008.
Concluindo, a busca de estar sempre se desenvolvendo como pessoa
e profissional, aliados a sua responsabilidade e compromisso, certificam o
como um potencial participante ao programa IFAA.
Atenciosamente,

Zootecnista
Supervisor de Qualidade - Nutreco Brasil Nutri~ao Animal Ltda -

