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MARCOS VINICIUS TRIGO DA COSTA 

 
Brasileiro                                                                                                               
Casado                                                                                                   
Nascido em 07/12/1985 
Rio de Janeiro/RJ                                                                                                
E-mail: marcos.costa@cefet-rj.br 
 
 
PERFIL PROFISSIONAL 

 

 Espírito de iniciativa e liderança; 

 Excelente relacionamento interpessoal com todos os níveis. 

 Facilidade de aprendizagem, trabalhar em equipe, absorver novas metodologias. 

 Objetividade, responsabilidade, organização, ética, dedicação ao trabalho e 
direcionamento para metas e resultados, são qualidades que complementam o perfil 
profissional.   

 
 
FORMAÇÃO 

 

 Pós-Graduação em Direito Tributário 
Instituição: FIJ – Faculdades Integradas de Jacarepaguá 
 

 Bacharel em Direito 
Instituição: UVA – Universidade Veiga de Almeida  
 

 Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 
Instituição: UCB - Universidade Castelo Branco 

 

 Ensino Médio 
Instituição: Colégio Naval 

 
 
 
 
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 
 

 CEFET/RJ - CENTRO FED.EDUC.TECNOL.CELSO S. FONSECA 
 
- Chefe da Divisão de Administração e Infraestrutura  (Março 2013 / Atual) 
Gerenciar a divisão e orientar os integrantes no desempenho das tarefas necessárias 
para o bom funcionamento do setor, visando sempre a prestação de um atendimento 
de qualidade ao público interno e externo usuário dos serviços prestados no âmbito da 
instituição.  
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- Assistente em Administração (Abril 2010 / Março 2013) 
Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, 
finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de 
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos 
mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de escritório. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

 LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. – subsidiária do sistema Petrobrás 
 
Consultor Comercial (Agosto 2008 / Abril 2010)  
Desempenhar trabalhos na área comercial, mais especificamente na comercialização de 
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) à granel para grandes consumidores, buscando 
alcançar metas estabelecidas quanto ao volume de vendas e rentabilidade, identificando 
novas oportunidades de negócio, desenvolvendo e dinamizando o potencial da 
clientela ativa e inativa, elaborando estudos de viabilidade técnica e econômica e 
orçamentos e orientando e assessorando clientes e revendedores, na otimização da 
gestão de seus negócios. 
 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
 
Agente Educador (Agosto 2006 / Agosto 2008)  
Atuando como orientador e educador de adolescentes e crianças, orientando-as quanto 
à importância do estudo para o futuro profissional delas, quanto ao respeito que 
deveriam ter com o próximo e a importância de se relacionar bem com as pessoas para 
se conviver em sociedade. Reduzindo desse modo o número de divergências entre os 
alunos da Unidade Escolar.  

  
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 Conhecimentos de Informática e Internet 

 Domínio de Word e Excel 

 Noções básicas de Inglês (em aprimoramento) 
 
 


