
Thiago da Silva Rezende  

Dados Pessoais 

E-mail: rezende.lyn@gmail.com 
CNH B. Brasileiro, 33 anos.  
Fone: (21) 97511-3340.  

Residente em Nova Iguaçu – RJ.   
Disponibilidade para viagens, trabalho offshore e transferência para outro estado.  

Objetivo: atuar como Cozinheiro ou Auxiliar nesta área.  

Formação Acadêmica  

· Ensino Médio no CIEP Senador Severo Gomes: concluído em 2006.                                

Experiência Profissional 

· Empresa: Degusta Doc Comércio de Alimentos e Bebidas. 

Período: julho de 2019 a fevereiro de 2021.  

Função: Cozinheiro ll. 

Atividades: gerenciamento do estoque de produtos; manipulação e preparação de 

pratos culinários; apoio no pré-preparo e organização das refeições. 

· Empresa: Enoteca Doc. 

Período: fevereiro de 2017 a dezembro de 2018.  

Função: Auxiliar de cozinha. 

Atividades: auxílio no pré-preparo, organização e na produção de alimentos; apoio na 

higienização e corte de alimentos sob a orientação do cozinheiro e nutricionista. 

· Empresa: Exército Brasileiro. 

Período: março de 2007 a março de 2015.  

Funções: Motorista, Cozinheiro e Garçom. 

Como Motorista: realização de procedimentos para o transporte das cargas; fixações e 

amarrações para reforçar a segurança e qualidade; auxílio no carregamento da carreta.                                                                                       

Como Cozinheiro: manipulação e preparação de diversos pratos culinários; verificação 

das condições dos ingredientes; gerenciamento do estoque de alimentos e produtos.                                                                    

Como Garçon: organização e atendimento; montagem e reposição de acordo com o 

serviço (café da manhã, almoço e jantar) preparação de coffee-break para eventos. 

Cursos e Informações Complementares  

· Gastronomia no Instituto Mix, em 2017 – 120 horas (seis meses); 

· Homem de Área e Auxiliar de Movimentação de Cargas, no West Group, em 2021;  

· CBSP (40 horas) e HUET (8 horas) no West Group, em 2021; 

· NR 33 – Espaço confinado, no West Group, em 2021 – 16 horas; 

· NR 34 – Movimentação de Cargas, no West Group, em 2021 – 20 horas; 

· NR 35 – Trabalho em altura, no West Group, em 2021 – 8 horas; 

· Montagem de micro computador; 

· Ex combatente, em 2011 - 36 horas; 

· Trabalho voluntário: apoio em time de futebol de crianças. 


