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Jordy Lamarke Sá Torres 
Curriculum Vitae 
________________________________________________________________________ 
Informação Pessoal 
 
Nome            Jordy Lamarke Sá Torres 
Pais            Jorge Batista Torres e Matildes Edilamar Sá Torres 
Nascimento            26/06/1995 - Catolé do Rocha / PB – Brasil 
E-mail                 jordy26@hotmail.com 
Endereço Rua Bacharel Irenaldo de Albuquerque Chaves 

________________________________________________________________________ 
Formação Acadêmica 
 
2012 - 2017    Graduação em Relações Internacionais.  
 Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). João Pessoa, Brasil. 
 
                   Status: Em progresso 

_______________________________________________________________________ 
Idiomas 
 

Idiomas Leitura Fala Escuta Escrita 

Português Nativo Nativo Nativo Nativo 

Inglês Fluente Fluente Fluente Fluente 

Espanhol Intermediário Avançado Avançado Intermediário 

Francês Básico Básico Básico Básico 

________________________________________________________________________ 
Qualificações 
 

1. Gestão de Pessoas; 
2. Vendas; 
3. Negociações; 
4. Educação; 
5. Utilização avançada do pacote Microsoft Office (Excel, Power Point e Word); 
6. Utilização intermediária de programas de design (Photoshop, Corel Draw, Photofiltre) 

________________________________________________________________________ 
Formação Profissional 

 
1. (2016 – Atual) Gran Cursos 

1.1 Produtor de Material Didático para a Equipe Pedagógica; 
Duração: Agosto de 2016 - Atual; 
Aprendizados: Organização, produção e revisão de material didático. 
Atividades:  

 Organização de material didático; 

 Produção de material didático; 

 Revisão de material didático; 
 

2. (2016) Logos 
1.2  Professor Particular; 

Duração: Abril de 2016 - Atual; 
Aprendizados: Técnicas de ensino e aprendizagem; 
Atividades:  

 Reforço escolar para ensino fundamental; 

 Reforço escolar para ensino médio; 

 Preparação para o Enem; 
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3. (2013 – 2015) AIESEC 
 

Descrição: A AIESEC é uma organização internacional sem fins lucrativos que se propõe a realizar 
intercâmbios sociais e profissionais com a intenção de desenvolver liderança em jovens universitários ao 
redor do mundo. A AIESEC está presente em 126 países e é reconhecida pela UNESCO como a maior 
organização gerida por jovens universitários do mundo.  

 
Aprendizados: Gestão de pessoas, gestão de operações, gestão de projetos, gestão de informação, gestão 
de crise, gestão de tempo e de prioridades, planejamento estratégico, planejamento operacional, técnicas de 
ensino e aprendizado, noções dos três tipos de aprendizado (visual, auditivo e cenestésico), noções de 
vendas, noções de marketing, noções de negociações, gestão de relacionamento com parceiros, gestão de 
relacionamentos com stakeholders, gestão de relacionamento com os consumidores, retenção de RH, gestão 
e engajamento de time, senso de organização, senso de urgência, resiliência, trabalho sob pressão, utilização 
intermediária do Linkedin, utilização avançada do Microsoft Office (Excel, Power Point e Word), Práticas de 
Inglês e do Espanhol; 
 

1.3  Diretor de Vendas de Intercâmbios Sociais para Estudantes da  
AIESEC em João Pessoa; 

Duração: Novembro de 2014 até Maio de 2015; 
Função: Diretor final do time responsável pela área de vendas do programa Cidadão Global; 
Atividades:  

 Gestão de pessoas; 

 Vendas; 

 Relacionamentos com os consumidores; 

 Fidelização dos consumidores; 
  

1.4  Gerente de Parcerias Nacionais de Empresas de Materiais e Ambiente da  
AIESEC no Brasil; 

Duração: Novembro de 2014 até Maio de 2015; 
Função: Gerente responsável pela obtenção de parcerias com empresas nos ramos de materiais e ambiente 
para conferências e eventos nacionais com a finalidade de proporcionar sustentabilidade financeira para 
esses eventos que são destinados a um público entre 300 a 600 delegados; 
Atividades:  

 Negociações; 

 Relacionamento com os parceiros; 

 Vendas; 
  

1.5  Gerente de Experiência de Intercambista da Área de Intercâmbios Sociais para Organizações da 
AIESEC em João Pessoa; 

Duração: Agosto de 2014 até Novembro de 2014; 
Função: Gerente do time responsável pela entrega de qualidade e desenvolvimento de liderança nas 
experiências de intercâmbios dos intercambistas que desempenham projetos sociais em ONGs e escolas da 
cidade de João Pessoa; 
Atividades:  

 Gestão de pessoas; 

 Treinamentos e workshops; 

 Relacionamentos com os consumidores; 
 

1.6  Participante do Cidadão Global da AIESEC UNAM no México; 
Duração: Agosto de 2014 até Outubro de 2014; 
Função: Intercambista participante do programa Cidadão Global da AIESEC UNAM responsável por 
desenvolver um projeto social chamado “Global Leadership School”, que consiste em oferecer aulas de inglês 
sobre temáticas globais (Diversidade Cultural, Empreendedorismo, Sustentabilidade e Pensamento Inovador) 
para estudantes do ensino fundamental e médio de escolas da Cidade do México; 
Atividades:  

 Aulas em inglês; 

 Workshops; 

 Técnicas de ensino dinamizadas; 
  

1.7  Diretor de Logística e de Qualidade da Área de Intercâmbios Sociais para Organizações da AIESEC 
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em João Pessoa; 
Duração: Novembro de 2013 até Agosto de 2014; 
Função: Diretor final pelo time responsável por organizar a logística e os mínimos de qualidade dos 
intercâmbios oferecidos pela organização para os participantes que se dispõe a realizar projetos sociais em 
ONGs ou escolas da cidade de João Pessoa. Diretor também responsável pelo time de vendas do programa 
Hospede um Intercambista e por oferecer aos mesmos, aulas de português para facilitar sua comunicação;  
Atividades:  

 Gestão de pessoas; 

 Vendas; 

 Relacionamentos com os consumidores; 

 Fidelização dos consumidores; 

 Aulas de Português; 

 Organização e logística das famílias hospedeiras, do sistema de busca dos intercambistas no 
aeroporto (e/ou rodoviária) e do sistema de auxílio aos intercambistas no primeiro dia de trabalho; 

  
1.8  Coordenador de Logística da Comissão Organizadora da Segunda Conferência 2015.1 da AIESEC 

em João Pessoa 
Duração: Abril de 2014 até Maio de 2014; 
Função: Coordenador responsável pela logística de 30 delegados participantes do evento; 
Atividades:  

 Organização e logística do transporte, alimentação e dos materiais para as palestras e workshops; 
 

1.9  Coordenador de Marketing da Comissão Organizadora do Primeiro Processo Seletivo 2015.1 da 
AIESEC em João Pessoa 

Duração: Novembro de 2013 até Janeiro de 2014; 
Função: Coordenador responsável pelo marketing do processo seletivo com o intuito de conseguir inscritos e 
visibilidade para o evento; 
Atividades:  

 Divulgação em mídias sociais; 

 Design gráfico do evento; 
  

1.10  Membro do Projeto Social Gira Mundo da Área de Intercâmbios Sociais para 
Organizações da AIESEC em João Pessoa 

Duração: Agosto de 2013 até Dezembro de 2014; 
Função: Membro responsável por auxiliar no desenvolvimento do projeto social “Gira Mundo”, um projeto 
educacional de terceiro setor que consiste em trazer intercambistas de várias partes do mundo para lecionar 
sobre 5 temáticas globais (Diversidade Cultural, Sustentabilidade, Empreendedorismo, Direitos Humanos e 
Conscientização sobre as Drogas) para crianças assistidas por ONGs da cidade de João Pessoa; 
Atividades:  

 Vendas; 

 Relacionamentos com o terceiro setor; 

 Desenvolvimento de projeto; 
  

1.11 Participante do Programa Hospede um Intercambista da  
AIESEC em João Pessoa 

Duração: Desde 2014; 
Função: Responsável por hospedar pelo tempo de 6 a 8 semanais um ou mais intercambistas da AIESEC 
que será responsável por desenvolver um projeto social na cidade de João Pessoa; 
Atividades:  

 Hospedagem; 

 


