
Rodolpho Henrique Souza de Matos 
Duque de Caxias, RJ – Jardim das Oliveiras (25045-120)  
Celular: (21) 97994-9998 | solteiro, 24 anos. 
E-mail: Rodolpho-matos@hotmail.com  

Objetivo 

Tenho como objetivo integrar a equipe de colaboradores de uma empresa ou instituição em que eu 
tenha a oportunidade de desenvolver minhas habilidades e competências, para assim, contribuir com 
o crescimento da organização. 

Formação academica 

GRADUAÇÃO 

· Gestão da Tecnologia da Informação. 

Estácio de Sá (dezembro de 2018) - Concluído 

· Ciências Exatas com ênfase em Física. 

Estácio de Sá (junho de 2021) - Cursando  

· Física R2. 

Faculdade Faveni (junho de 2021) - Cursando 

PÓS-GRADUAÇÃO 

· Física e Química (620 horas) 

Faveni (julho de 2020) - Concluído 

· Ensino da Astronomia (380 horas) 

Cruzeiro do Sul (Agosto de 2020) - Concluído 

EXTENSÃO UNIVERSITARIA E CAPACITAÇÃO 

· Curso de extensão em Astrofísica Geral (50 horas) 

UFSC (agosto de 2019) - Concluído 

· Curso de extensão em Astronomia e Astronáutica (30 horas)  

UFSC (novembro de 2019) - Concluído  

· Curso regular de graduação em Astronomia: Uma visão geral I e II (80 horas)  

USP (janeiro de 2020) - Concluído  

· Curso de capacitação em Matemática e Física (240 horas)  

FAVENI (abril de 2020) – Concluído 

· Curso de capacitação em Matemática (240 horas)  

FAVENI (abril de 2020) – Concluído 

· Curso de Astrofísica Extragaláctica (20 horas)  

MAST (abril de 2020) – Concluído 

· Curso de extensão em Ensino da Astronomia (44 horas)  

GRANDE ABC (outubro de 2020) – Concluído 

Habilidades e competências  

· Lidar com o público, apresentações ao vivo, adaptar assuntos complexos para linguagem popular, 

informática, rotinas administrativas, atendimento ao cliente, contatos telefônicos, recepção, 

planilhas, internet, Windows, digitação, proatividade, flexibilidade, trabalho em equipe.  

mailto:Rodolpho-matos@hotmail.com


Página 2 

Experiência profissional 

 PROFESSOR DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA – PLATAFORMA CIENCIARTE | (07/20 – ATUAL) 

· Professor de educação remota e divulgação cientifica na area de Astronomia, Astrofísica e Física.   

EDUCADOR ESPECIAL - ADESO|IBRAPES (SEEDUC) | (06/18 – 12/19) 
· Processo de adaptação afetiva e acadêmica, alteridade, inclusão, facilitação da comunicação, 

cuidados e mediação.  

 

AGENTE ADMINISTRATIVO - PREFREITURA DE DUQUE DE CAXIAS | (03/15 – 10/15) 

· Rotinas administrativa, recepção, arquivamento, Internet, Word, Excel, planilhas, atendimento ao                                                                       

cliente e contatos telefônicos. 

Cursos e certificações  

PROFISSIONALIZANTE  

· Administração (360 horas) 

Projovem (setembro de 2014) - Concluído 

· Administração (30 horas) 

CEI - Centro de formação profissional (maio de 2013) - Concluído 

· Informática (80 horas) 

CVT (julho de 2008) - Concluído 

COMPLEMENTARES 

· Astronomia. 

learncafe (julho de 2019) - Concluído 

· Certificação digital e Segurança da informação. 

Unieducar (outubro de 2017) - Concluído 

· Gestão de segurança da informação. 

Learncafe (março de 2017) - Concluído 

· Fundamentos da tecnologia. 

Microsoft (janeiro de 2017) - Concluído 

· Aprendendo a programar. 

Microsoft (junho de 2016) - Concluído 

· Profissional de Apoio Escolar de Inclusão. 

Adeso (setembro de 2018) - Concluído 

Informações complementares 

· Divulgador cientifico no canal e página Astrofísica de bolso. 

· Músico, multi-instrumentista e compositor profissional.  

· Aulas e pequenas palestras (Experiência em sala de aula). 

· Experiência em se apresentar e lidar com público.  

· Ações sociais dentro da paróquia São Bento. 

 


