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Idade: 
60 anos 

E-mail: 
marcelo.rachid@gmail.com 

Telefone: 
(11) 2448-7301 

(11) 97655-2347 

Endereço: 
Alameda das 

Paineiras, 67 – Jundiaí 

- SP 

FORMAÇÃO 
Instituição: Faculdade Carlos Drummond de Andrade 

Curso: Gestão de Negócios e da Informação 

Período: 2005 a 2007 

Instituição: Faculdade Carlos Drummond de Andrade  

Curso: Gestão Empresarial (Pós-graduação) 

Período: 2009 a 2010      

Marcelo Rachid de Paula Marcelo Rachid de Paula 



Idade: 
60 anos 

E-mail: 
marcelo.rachid@gmail.com 

Telefone: 
(11) 2448-7301 

(11) 97655-2347 

Endereço: 
Alameda das 

Paineiras, 67 – Jundiaí 

- SP 

FORMAÇÃO (Outros cursos) 

Leader Trainning 

     

Marcelo Rachid de Paula 

Melhores Práticas de Gestão em Organizações do 3º Setor   

Relações Interpessoais no ambiente de trabalho   

Melhores práticas de Captação de Recursos no 3º Setor   
  

Gestão de programas de Voluntariado 

Elaboração de Projetos Sociais e Culturais e sua Captação de Recursos 
  
  

Sistema de Qualidade ISO – Auditoria Interna   

Seminário de Gestão do 3º Setor   
  

Capacitação de Voluntários 

Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point) 



Word 

Excel 

Accsess 

Power Point 

Redes Sociais/Web 

Pro atividade 

Organização 

LÍNGUAS 

Inglês 

Espanhol 

Planejamento 

Coordenação 

HABILIDADES/competências 

Marcelo Rachid de Paula 

                    

                    

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

Estudo/Pesquisa                                                   

Criatividade                                                   

Desenvolvimento                                                   

Liderança                                                   

Relações Humanas                                                   

Ensino/Tutoria                                                   

Português                                                   

Marcelo Rachid de Paula 



OUTROS 
INTERESSES 

Música 

Cinema 

Esporte 

Família  
Livros  

Hobby  

Viagens  

Marcelo Rachid de Paula 



Desafios e resultados: 

Através de uma preparação 
adequada, houve crescimento técnico 
e administrativo que me mostraram 
habilidades de liderança e condução 
de processos. 

Ericsson do Brasil 
Período: 1974 – 1993 

1° cargo: técnico em telecomunicações  

2° cargo: Coordenador Técnico de Equipes 

Desafios e resultados: 

Me possibilitou uma ampliação de 
minhas capacidades de organização, 
gestão e liderança de equipes de 
telecomunicações em várias partes do 
país. 

Eriline Telecomunicações 
Período: 1993 – 2000 

1° cargo: Coordenador técnico de Equipes 

2° cargo: Chefe de Implantação 

EXPERIÊNCIAS 

Marcelo Rachid de Paula 



Desafios e resultados: 

Aperfeiçoamento de minhas 
habilidades de relações interpessoais, 
permitindo um crescimento e 
conhecimentos na obtenção de 
licenças na relação com órgãos 
públicos e privados. 

Concremat / Comgás 
Período: 2001 a 2007 

1° cargo: Técnico Institucional 

Desafios e resultados: 

Através de consultorias, estudos, 
realização de cursos e eventos, 
desenvolveram-se habilidades de 
ensino e treinamento. Na área 
comercial, houve crescimento e 
melhoria nas relações humanas com 
clientes e colaboradores. 

Alavanca Social / R2 Creative 
Período: 2007 a atual 

1° cargo: Diretor Geral 

2° cargo: Diretor Comercial 

EXPERIÊNCIAS 

Marcelo Rachid de Paula 



Objetivo: 

Divulgar e se comunicar virtualmente 
com pessoas que militam dentro da 
área do Terceiro Setor. 

Endereços: 

http://alavancasocial.com.br  

http://institutosabedoria.wordpress.com  

Sites na Área do Terceiro Setor Sites na área de Comunicação e MKT 

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL 

Marcelo Rachid de Paula 

Criações pessoais e Desenvolvimento 
na Web 

Objetivo: 

Divulgar e se comunicar virtualmente com 
empresas e pessoas, mostrando e 
oferecendo criações especiais de 
Apresentações Profissionais. 

Endereços: 

http://r2creativeppt.wordpress.com   

http://r2creativeportfolio.wordpress.com   

http://alavancasocial.com.br/
http://institutosabedoria.wordpress.com/
http://r2creativeppt.wordpress.com/
http://r2creativeportfolio.wordpress.com/


Trabalho em 
Equipe 

Trabalho 
voluntário 

Ensino 

Respeito e abertura no 

desenvolvimento de trabalho 

com equipes sempre foram 

marcas registradas em minhas 

atuações pessoais e profissionais. 

A observância de valores e 

capacidades individuais de 

pessoas, me permite delegar e 

oferecer oportunidades àqueles 

que estiverem dispostos a crescer 

em todos os níveis, sempre 

procurando aproveitar as 

melhores habilidades das pessoas 

que trabalham comigo. 

O trabalho voluntário faz parte de 

meu currículo pessoal e 

profissional. Considero o 

voluntariado uma das melhores 

formas e expormos nosso melhor 

para pessoas e instituições. Tudo 

isso é parte do amor pelo social, 

estando a filantropia, a 

solidariedade e compartilhamento 

de informações, marcas 

registradas de minhas atuações 

nesta área. 

A realização de cursos e eventos 

me proporcionaram uma 

habilidade que nunca imaginei 

desenvolver. A especialização no 

terceiro setor me permitiu 

compartilhar meus conhecimentos 

nesta área com pessoas e 

organizações, através de 

treinamentos, eventos e 

consultorias dirigidas, com 

destaque para cursos livres e de 

extensão universitária. Além disso, 

a partir desta prática, meus 

conhecimentos  e capacidades 

intelectuais e morais puderam se 

desenvolver de forma positiva. 

DIFERENCIAIS 

Marcelo Rachid de Paula 



     Experiência e 
Conhecimento a serviço 
de pessoas e empresas! 

 
  

Obrigado!!! 

Marcelo 
Rachid de 

Paula 


