
Curriculum Vitae 

 

Dados Pessoais  

Felipe da Costa Marão Alfagali                                                          

Brasileiro, Solteiro  

Nasc.: 01/03/1985  

Cel: (37) 99906-5565  

Recados (fixo): (37) 3522-2218 - Hotel Fazenda Mata do Tio João, falar com Lyvia  

@: felipemarao@veterinario.med.br  

 

Formação Acadêmica  

Pós – Graduação (Mar. 2013 à Dez. 2014)  

 Produção e Nutrição de Ruminantes na ESALQ/USP. Piracicaba - SP.  

 

Graduação (Conclusão: Abr. 2013).  

 Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Goiás (UFG) / Campus 

Jataí;  

 CRMV - MG 16.258  

 

Qualificações  

 Atendimento técnico ao cliente com qualidade e empenho, buscando 

sempre os melhores resultados para seus negócios;  

 Força de vontade, flexibilidade, disponibilidade para mudança e viagens de 

trabalho, bom relacionamento interpessoal, facilidade de falar em público, 

respeito aos níveis hierárquicos e trabalho em equipe.  

 

 

Idioma  

Inglês  

 Compreendo bem, leio bem, escrevo razoavelmente e falo pouco.  

 



Cursos  

 Curso online sobre os principais ectoparasitas de interesse na Medicina 

Veterinária;  

 Diagnóstico Clínico – Patológico das Neuropatias que Acometem 

Ruminantes e Equinos;  

 Podologia Bovina e Equina;  

 Inspeção e Tecnologia de Alimentos de Origem Animal;  

 Novos Enfoques na Produção e Reprodução de Bovinos;  

 Nutrição e Manejo de Gado de Corte;  

 Manejo e Alimentação de Rebanho Leiteiro;  

 Manejo e Nutrição de Aves e Suínos;  

 Curso Teórico e Prático de Inseminação Artificial em Bovinos – CRV Lagoa;  

 Voluntário no “Programa Balde Cheio”, coordenado pelo pesquisador da 

Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos – SP; 

 Treinamento sobre técnicas de vendas, persuasão, expressão corporal e 

perspectivas de mercado com o prof. Dr. Fontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Experiências Profissionais 
  
Ourofino Sáude Animal (Jan. 2015 à Fev. 2016) 

Cargo: Consultor Técnico – Linha Bovinos.  

Regime de contratação: CLT 

Bom Despacho - MG 

 Responsável pela promoção, divulgação, acompanhamento de estoque 

e vendas à campo dos produtos dos PDVs, através de visitas técnicas 

aos produtores rurais (leite e corte) de Bom Despacho - MG e região; 

 Acompanhamento do manejo sanitário e reprodutivo dos rebanhos, 

esclarecimento de dúvidas, apresentação e indicação de produtos, 

treinamento de capatazes e balconistas; 

 Crescimento de 28% no faturamento anual do território em 2015, 

comparado ao ano de 2014. 

 
 
Representante Comercial Zoetis (Dez. 2013 à Abr. 2014).  

Cargo: Promotor Técnico de Vendas  

Regime de contratação: PJ 

Araçatuba – SP  

 Venda e pós-venda aos pecuaristas de Araçatuba e Região;  

 Atendimento à carteira de clientes e prospecção de novos clientes;  

 Visita com orientação técnica sobre os produtos Zoetis utilizados pelos 

pecuaristas, em propriedades rurais tanto no Estado de São Paulo 

quanto em outros Estados.  

 
 
3F Agropecuária (Jul. 2013 à Dez. 2013)  

Cargo: Vendedor técnico Trainee  

Regime de contratação: PJ 

Votuporanga – SP 

 Venda direta de produtos BellMan Nutrição Animal ao produtor rural. 

Carteira com mais de 60 clientes;  

 Abertura e prospecção de novos clientes na região de Votuporanga e 

em cidades de outros Estados;  

 Consultoria em nutrição de solos e plantas, análise de solo, reforma e 

recuperação de pastagens visando a produção animal (Corte e Leite).  

 
 
 



 
 
 
J.A. Guizzo e Cia. Ltda (Mar. 2013 à Jun. 2013).  

Cargo: Agente de coleta  

Regime de contratação: CLT 

Votuporanga - SP   

 Realização de coleta de sangue de cães para acompanhamento e 

controle da Leishmaniose;  

 Registro dos animais que tiveram sangue coletado para exame;  

 Orientação aos proprietários dos animais sobre a importância e riscos 

desta zoonose;  

 Acompanhamento dos resultados dos exames realizados no Instituto 

Adolfo Lutz; análise e interpretação dos dados;  

 Execução das tarefas exigidas pelo Ministério da Saúde para o controle 

e erradicação da doença.  

 
 
Dr. Élcio Sanchez Estevez Júnior, Méd. Veterinário (Dez. 2012 á Fev. 2013).  

CRMV - SP: 9069  

Cargo: Estagiário  

Votuporanga - SP  

 Atendimento em propriedades rurais;  

 Manejo reprodutivo, sanitário e nutricional dos rebanhos;  

 IATF e confirmação de prenhez via palpação retal e ultrassonografia;  

 Acompanhamento de venda de sêmen ABS PECPLAN.  

 
 
Manejo Produtos Veterinários (Ago. 2010 à Jul. 2012).  

Cargo: Estagiário 

Jataí – GO   

 Acompanhamento da evolução dos rebanhos e assistência veterinária 

em geral; 

 Inseminação Artificial em bovinos de corte e leite;  

 Venda de produtos para saúde aninal e de higienie de ordenhadeiras 

mecânicas. 

 



Referências Profissionais  

Elesandre Clementino dos Santos 

Tel: (31) 99978-4677 

@: elesandre@terra.com.br 

 

Antônio Paulo Borges Pinto 

Consultor de Bovinos - Zoetis 

Tel: (18) 98111-0124  

@: antonio.pinto@zoetis.com 

 

Fernando Megiani  

3F Agropecuária – Sócio-Proprietário 

Representante Comercial Bellman Nutrição Animal  

@: megiani@bellman.com.br  

Telefone: (17) 99626-4409  

 

Élcio Sanchez Estevez Júnior  

CRMV - SP 9069  

Médico Veterinário autônomo e Representante Comercial.  

ABS PECPLAN  

Telefone: (17) 99133-2223 

 


