
CURRICULUM VITÆ

1. nome: Fabio Nicolini

2. nascimento: Terni (Italia), 27.12.1963

2. web - email: www.fabionicolini.com - fabio@fabionicolini.com

3. residência: Av. Joao Goulart 401, Vidigal 22450-241 RJ (Brasile)   ℡ (21) 3323 4745

4. competência: consultoria IT e Tech, design e desenvolvimento software, business intelligence, problem solving, pesquisa, ensino

5. formação:

1989 Graduação em Física Università di Roma “La Sapienza” cosmologia multidimensional não-linear

dinâmica atmosférica a escala sinóptica

fenômenos críticos e teoria da probabilidade

1991 Especialização Int. School of Adv. Studies, Erice astrofísica e partículas elementares - TOE

1995 Pós-graduação Università di Perugia física dos estados agregados – astrofísica
ano objeto instituição tese discutida

6. atividades de pesquisa:

� Pesquisador em Cosmologia - Osservatorio Astronomico di Roma (1989-1992)
� Habilitação ao doutorado de pesquisa em Física - Università di Salerno (1992)
� Bolsista no Instituto de Matemática - Università di Roma “La Sapienza” (1992)

7. publicação:

� Ipotesi sulla Geometria dell’Universo Multidimensionale “Atti dell’Accademia Pontaniana”; Napoli (1995)

8. ensino:

� Instrutor de seminários sobre “Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável ” - Escolas de ensino medio, Terni (1988 e 1992)
� Professor de matemática e física - Escolas de ensino medio e profissional, Roma e Terni (1991-1994 e 2005-2006)
� Membro da comissão estadual - Vestibular IPSIA Sandro Pertini, Terni (1994)
� Assistente responsável - laboratório de informática, Escola Sup. em Economia DUEC (Univ. di Perugia), Terni (1996-1998)

9. atividade profissional:

� clientes

2015-1995 Tubificio di Terni (Thyssen Krupp) tubos de aço para indústria automotiva e indústria da construção
2015-2014 X3 Solutions serviços de suporte de TI
2014-1999 Faurecia (ex Emcom e Zeuna Stärker Italia) sistemas de exaustão catalisado para automóveis
2014-2008 Aspasiel (Thyssen Krupp) suporte de TI, hosting database
2013-2003 König Metall GT componentes de aço para indústria automotiva
2013-2012 Edil Gori pré-fabricados de concreto
2010-2003 Tecnomultiservice armazéns, contas de depósito, logística
2004-2000 Cassa di Risparmio di Terni e Narni instituição bancária, fundação
2000-1997 Tad Energia Ambiente (ex gruppo Agarini) produção de energia, gestão de água e resíduos

� produtos

contabilidade industrial; planejamento com base em ordens; reporting; integração e sincronização database; análise custo linhas
de produção, determinante custo do produto e formação de preços; saturação linhas e atribuição turnos; armazenamento e análi-
se estatística dados de processo; otimização sequenciamento produção; gestão certificação de qualidade; arquivos testes e recla-
mações; gestão de armazéns, rotações, contas de depósito, estoque técnico, avaliação lifo e fifo; calendário automatizado de ma-
nutenção linhas de produção e equipamentos; controle materiais com método skip-test; resultados econômicos padrão e simula-
ções; gestão prazo de contas; arquivos empregados; bônus de produção vc produtividade; sistemas de incentivos idéias e melho-
rias; gestão dos dispositivos de segurança contra acidentes; web-sharing módulos e informações confidenciais, controle assinatu-
ras; gestão e reporting de fundos de investimento.

� pesquisas

consumos clientes e objetivo produções; novos materiais; otimização produções e processos; recursos terrestres primários; siste-
mas de recolhimento e gestão residuais de processos de produção; produtividade fontes locais de energia; viabilidade de projetos
para produção de energia de fontes renováveis; dimensionamento de sistemas de produção de energia e otimização da logística.

10. competência científica e informática: geometria diferencial, álgebra, fisica fundamental e aplicada, office automation, database

11. características humanas e profissional: abertura, comunicação, colaboração, pensamento crítico, inovação, resistência ao estresse

12. habilidades pessoais e hobbies: licença moto, carro, barco vela e motor, piano, design e reforma imóveis, representações

13. competências linguisticas (língua materna Italiano = 5):

Inglês 4 4 4 4

Português 4 3 4 4
ler escrever ouvir falar
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