
Alexandre Medina 
Casado, Um filho, Brasileiro, 36 anos. 

Av. Robert Kennedy, 1200 JD Vila Olga. 

CEP 08985-080 – S.B. Campo - SP. 

Tel. Residencial: (11) 4341-7978. 

  

Celular: (11) 97335-1687. 

E-mail: alexandremedina1981@gmail.com 

 
Objetivo 

Téc. de Plastico/Processo. 

Resumo profissional 

Sólida experiência na área de controle de processos, otimização de ciclo/ Polímeros de engenharia, 

com atuação em empresas de Médio porte. Estou no ramo desde 2002. Capacidade de liderança 

(controle de processos de novos produtos), habilidade e visão estratégica. Experiência com pré-

projetos até o produto final, Atualmente nos últimos anos atuando como Técnico em 

Plásticos/Engenheiro de processo no ramo de embalagens complexa experiência com In Mold Label 

(etiquetas rotulagem termoplásticas), automatização projeto e montagem de magazines e mandril 

para robô lateral e cartesiano / estática e a vácuo, programação de robô extração e inserto, bicos 

sequenciado e manipuladores (Star Seiki e Dalmaschio). Experiência em sala limpa e BPF. 

 Experiência Profissional 

Matrix Indústria de Moldes e Plásticos Ltda. 

Período: 2009 - Atual 

 Cargo: Técnico em Plástico/Processos 

Responsável: fluxograma de processo, colaboração na atualização do FMEA junto à qualidade, 

implantação de melhorias continuas ao setor (planilhas de apontamentos) treinamentos a 

capacitação de conhecimento básico de reologia para colaboradores, Try out, protótipos em geral, 

Cordenação de pessoas, automação robô lateral e cartesiano, parede fina/embalagens. 

 

Brogliplast Ind. e Com. de Injeção Plástica e Ferr. Ltda  

Período: 2008 - 2009 

Cargo: Controlador de Processos.                                                                      

Aplicações e procedimentos com diversos polímeros, Try out, implantação de processos para linha 

de produção. Atuação em controle da qualidade e PCP integrado. 

José Reginaldo Brogliatto EPP. 

Período: 2005 - 2008 

Cargo: Controlador de Produção.                                                                       

Aplicações e procedimentos com diversos polímeros, implantação de processos para linha de 

produção lay out. Atuação em controle da qualidade e PCP.·. 

 



Lagostão Comercio de IMP. e EXP. de pescados LTDA. 

Período: 2002 - 2005 
Cargo: Líder de Produção                                                                             

Organizações em linha de produção, controle de estoque, alimentação do sistema, expedição e 
recebimentos de NF.                                                                                                                                                                                                        

Formação acadêmica 

2017- Engenharia de Produção UNIP (cursando 2º ano) 

2012- Projeto, Construção e Usinagem. Escola LF  

2012- Cimatron E. 10 Escola LF (concluído) 

2009- Controle de processos e ferramentas da qualidade UMC (superior)  

2009- Planejamento e Controle da Qualidade. Consultoria de sistemas RG2 (técnico)  

2007/2008- Controle de Qualidade. SENAI (técnico)  

2007- Leitura e interpretação de desenhos. SENAI (técnico) 

2006/2008- Técnico em plástico. SENAI (técnico) 

Idiomas 

 Inglês (nível Básico).   

Espanhol (nível Básico). 

Projetos  

Tive como desafio profissional ser responsável de uma equipe de 60 colaboradores em três turnos, e 

em apenas quatro meses produzir 16 milhões de copos promocionais do projeto “Copa do Mundo” 

onde o trabalho em equipe, o comprometimento e empenho de todos conseguimos chegar ao final 

de um projeto grandioso com sucesso e superando expectativas dadas ao projeto que me fez 

acreditar ainda mais no meu potencial e o trabalho em equipe. 

Informações adicionais 

Experiência em Processos, Reciclagem plásticas, PCP integrada, rotinas industriais de injeção 

conhecimento técnico dos seguintes polímeros: ABS, PC, PA, PP, PEAD, PEBD, PPS, PBT, POM, 

RYTEL, PSAI e tecnologia em fibra longa, materiais do topo da cadeia como PEEK, PSU, PES, 

PPSU e PEI ensaios e testes teor de cinzas, índices de fluidez, análise de ponto de orvalho, in mold 

label etiquetas e rotulagem termoplásticas/ estática e a vácuo, robô e manipuladores. 

Responsável pelas atividades de monitoramento nos Tier 1/Tier 2 nos desenvolvimentos de matéria-

prima e ensaios de validação. Responsável pelas atividades de desenvolvimento nos Clientes finais: 

GMB: desenvolvimento de peças de console Projeto Cruze / Ford: desenvolvimento New EcoSport 

/ Volkswagen: desenvolvimento do NF Sedan / Honda: desenvolvimento do projeto de peças de 

acabamento interno. 

Auditorias do Sistema da Qualidade – ISO 9000/VDA/TS 16949. Responsável pelas atividades de 

elaboração de documentos inerentes (Plano de Controle/Instrução Operacional/Fichas Técnicas). 

Qualificado com Auditor da Qualidade Master: Responsável pelas auditorias internas da qualidade. 


