
CURRICULUM VITAE 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: Carlos Alves da Silva Filho 

Data Nascimento: 16/07/1986                             

Idade: 28 anos 

Nacionalidade: Brasileiro                                          

Estado Civil: Solteiro 

Carteira Nacional de Habilitação: Categoria A e B 

Endereço Residencial: Rua México nº492  

CEP: 38304-198                             Bairro: Independência                                          

Cidade/UF: Ituiutaba-MG  

Telefone: Residencial: (034) 3269-3430  

                Celular:        (034) 9683-2342  

E-mail: carlosfilhovet@gmail.com 

 

II – FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Ensino superior - Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade de Uberaba 

(UNIUBE). 

 Colação de Grau realizada dia 30/01/2015. 

 

III – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 Coordenador do projeto Diferentes fontes de proteína na alimentação de vacas leiteiras 

em pasto de gramíneas irrigadas submetidas à intensidade de pastejo rotativo realizado 

na EPAMIG Uberaba no período de 01/01/2011 a 31/08/2011 na condição de bolsista 

financiada pela FAPEMIG e auxilio no manejo de gado de corte com carga horária de 

20 horas semanais. 

 

 Estágio na Sincroniza Gerenciamento Pecuário localizada no município de Uberaba-

MG nas áreas de clinica, cirurgia, reprodução e manejo animal com carga horária de 

264 horas. 

 

mailto:carlosfilhovet@gmail.com


 Estágio na DEA consultoria localizada no município de Quirinópolis-GO nas áreas de 

produção, nutrição e reprodução de vacas leiteiras bem como de planejamento e gestão 

de empresas leiteiras com carga horária de 84 horas. 

 

 Estágio na 13a Exposição Nacional do Gir Leiteiro Mega Leite 2011 na qualidade de 

fiscal do concurso leiteiro com carga horária de 32 horas. 

 

 Estágio na Embriotec Reprodução Animal Ltda localizada no município de Anápolis 

GO na área de Manejo de doadoras, manejo de receptoras e manejo de touros para 

coleta de sêmen; Exame andrológico em bovinos; Coleta, manipulação e 

congelamento de sêmen bovino; Aspiração folicular em bovinos; Transferência de 

embriões em bovinos; Diagnostico de gestação e sexagem fetal em bovinos com carga 

horária de 60 horas. 

 
 Estágio na Veterinária JLS Service Ltda localizada no município de Capinópolis-MG 

na área de bovinocultura no período de 08-31 de julho de 2013 com carga horária de 

184 horas.  

 

 Participação na 13a Exposição Nacional do Gir Leiteiro Mega Leite 2011 na qualidade 

de fiscal da pista de julgamento com carga horária de 32 horas. 

 

 Participação na 78a EXPOZEBU 2012 na qualidade de fiscal do concurso leiteiro da 

raça Gir Leiteiro com carga horária de 32 horas. 

 

 Participação do 1a curso teórico e prático em resenha equina com carga horária de 7 

horas. 

 

 Participação no 680 Curso de Noções em Morfologia e Julgamento de Zebuínos 

promovido pela ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu) no período de 

21-25 julho de 2014 com carga horária de 40 horas. 

 
IV – CURSOS  

 Curso completo de Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access e internet com 

duração de 72 horas. 
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