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Rua Rio Paraguaçu, 604 

Góes Calmon 
Itabuna - Bahia 

CEP: 45.605-365 
Tel.: 3215-1100 / 073-8804 7114 
E-mail- contato@ebcarlao.com 

 
 

CARLOS WILSON MARQUES 
 
 
 
FILIAÇÃO  Manoel Marques Macedo 
 Maria Rita de Souza Marques 
 
ANIVERSÁRIO           20 de novembro.  
 
ESTADO CIVIL          Casado 
 

ESCOLARIDADE ADMINISTRAÇÃO DE  EMPRESAS  - Faculdades de Ciências 
Administrativas, Econômicas e Contábeis Oswaldo Cruz – São Paulo-
SP. ( Conclusão do curso – 1979 ). 

 
 Matérias de Destaque -  O & M, Administração, Sociologia, 

Psicologia Aplicada à Administração e Recursos Humanos. 
  
  
 HONRAS :  Convidado para a função de professor-assistente da 

 cadeira de Sociologia Aplicada (1978). 
 

FACULDADE CATÓLICA DO SALVADOR -  ( Vestibular  de 1974 ) – Área 2. 
  
 
CURSOS EXTRA CURRICULARES 
 
 
 Pós-graduação em Inglês  -  Frances King Centre -  LONDRES ( 13 de Outubro de 1980  a  

19 de Junho de 1981 ) - 30 horas semanais num total de 1080 horas.  
 

Indicado pelos professores como um dos melhores alunos daquela   
Instituição em 1981. 

 
 Real Psychology -   Estudo realizado com alunos da P.D. Ouspensky’s  School – Londres 

em   1981. 
 
 Palestra sobre Comunicação Internacional  -  LONDRES - dois dias (1981). 
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 Curso de Francês  - 20 horas semanais - PARIS – de Setembro a Novembro de 1981. 
- 100 horas ( Dois semestres ) EBC- SALVADOR – BA – 1999. 

 
 
•  Curso de Espanhol – Básico – Um Semestre (54 horas) –CCAA-Salvador –Ba.-1991. 
 

EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL 
 

I- ATUAL  ATIVIDADE 
 

Sócio Proprietário e Professor – EBC- ENGLISH BY CARLÃO - Fundado em Janeiro 
de 1997.   

 

II - EMPREGOS ANTERIORES 
  

  • ENGLISH FOR YOU – SALVADOR BA. ( Dezembro de 1995 a Fevereiro de 1997 ) - 
Professor de inglês -                                                                                                                                                                                                                                           
todos os níveis. 

   • AULAS PARTICULARES  -  Maio a Dezembro de 1995. 

   • COLÉGIO SISTEMA  - SALVADOR  BA. - Professor de Inglês - 3º ano - (Março a 
Maio de 1995)  O colégio  encerrou suas atividades em maio de 1995.   

   • C.C.A.A.  – SALVADOR  BA.-  Professor de Inglês -todos os níveis (do RG. 01 ao Ad. 13).- 
Março de 1987 a agosto de  1994. 

 
   •GENERAL ELECTRIC DO BRASIL S/A (SISTEMAS MÉDICOS EM SALVADOR 

BA.) – 01 de Março de 1989 a 20 de Dezembro de 1990 - Foi o escolhido, dentre muitos 
entrevistados pela empresa, com o objetivo de preparar seu quadro de engenheiros, técnicos 
e corpo administrativo a atingir no mínimo o índice de 90% de compreensão nas formas, 
falada e escrita em inglês ( linguagem regular e técnica), a fim de que os mesmos fossem 
enviados naquele período para o seu centro de treinamento em Ohio nos Estados Unidos 
com o propósito de atender a cursos de alto padrão técnico com duração de 15 a 30 dias. 

Naquele período também auxiliou a empresa na seleção de novos profissionais através de 
entrevistas.   

 • E.E.C. - THE EXECUTIVE ENGLISH COURSE -- SALVADOR  BA ( Maio de 
1986 a Março de 1987 ).               Sócio Proprietário e Professor 

 
   •GEONORDESTE (Vitória da Conquista - Ba ) – Outubro de 1985 a março de 1986 - 

Gerente Administrativo Financeiro - contratado para implantar e organizar o Sistema 
Administrativo Financeiro da empresa. 

•ÓTICAS TEIXEIRA - SALVADOR  BA - ( Abril a Setembro de 1985 )  

 Função: Supervisor de Vendas. 

Em virtude de ser uma área nova de trabalho deveria ser treinado pelo período de 
três meses, mas em quinze dias estava apto a assumir o cargo, com as atribuições de: 
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•Dar apoio administrativo à Direção e aos demais departamentos da empresa. 
•Supervisionar, orientar e estimular gerentes e vendedores. 
•Incentivar vendas. 
•Solucionar problemas e tomar decisões. 
•Supervisionar apresentação, atendimento, postura, integração, desempenho e 

conhecimento técnico dos produtos, pelos gerentes e vendedores. 
•Supervisionar estoque, suas condições de armazenamento, disposição, volume e 

adequação com a loja e sua demanda. 
•Fazer análise das fichas cadastrais. 
•Supervisionar lojas, suas vitrines, ornamentação, limpeza, aspectos gerais e segurança. 
•Conferir  caixa e todos os documentos internos e externos, emitidos e recebidos pelas 

lojas. 
 

Após trinta dias de casa ministrou um curso de PSICOLOGIA APLICADA AS 
VENDAS para todos os Gerentes das lojas da capital e interior. O curso teve a 
duração de três dias. 

 
•SARAIVA LTDA - CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E CIVIL, Portugal  
(Outubro 1984 a Fevereiro de 1985 ) - Gerente Administrativo. 

 
• ASTOR HOSTEL PORTUGAL VILLAGE -  Algarve – Portugal. 

( Julho a Setembro de 1984 ) Catering Assistent e Tradutor intérprete. Empresa só opera no 
verão Europeu 

 
• C.C.A A, Salvador ( junho de  1982 a julho de 1984 ) -  Diretor - Assistente do Depar-  

tamento de Ensino e Professor. 
 
• Como  Professor,  ministrou  aulas  para  níveis  avançados. 
• Como  Diretor - Assistente  do D. E.  foi responsável  pela área  didático - pedagógica.   

                                  Entrevistou, selecionou, treinou e retreinou professores. Deu diversos 
cursos de aperfeiçoamento das técnicas áudio - visuais para professores das filiais 
Salvador e Feira de Santana. 

                              Pesquisou, selecionou e elaborou material didático para aulas de conver-
sação para todos os níveis. Promoveu e organizou festas de encerramento de período. In - 
crementou mudanças administrativas e desenvolveu esquema para seleção e promoção de 
professores.  

 
    • C.C.A.A. - Mogi das Cruzes - SP (Março a Junho de 1982 ) – Professor – Todos os 

níveis. E Orientador  Pedagógico de todas as escolas usuárias do método na região. 
 

  Como Orientador Pedagógico ministrou cursos e deu orientação didático - pedagógica aos 
professores de todas as Escolas Estaduais, Federais e Particulares, usuárias do método 
áudio - visual do C. C. A. A. na região. 

 
 

    • ASTOR HOSTEL - Bar Manager - 76  CALE  St. - Chelsea - LONDRES (Dezembro de       
1981 a Fevereiro de 1982 ). 
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     Gerenciou o Bar e Discoteca. Promoveu e organizou várias festas e ornamentou o local 

para estes e outros eventos. Foi encarregado de compras. Responsável pelo controle 
financeiro, contratação e demissão de pessoal do departamento. Participava em 20% dos 
lucros. 

 
 

     • ASTOR HOSTEL - Catering ( Maio de 1980 a Agosto de 1982 ). 

     Gerenciou todo o serviço de restaurante e lanchonete. Encarregado de compras. 
Responsável pelo controle financeiro, contratação e demissão de pessoal do 
departamento. Participava em 20% dos lucros. 

 
• C. C. A. A  
 
• ( Janeiro de 1978 a Março de 1980 ) Professor e Gerente Administrativo na Grande 

ABC e Mogi das Cruzes - SP. 
                          Responsável pelo bom funcionamento em todos os aspectos de seis filiais e 

vários departamentos da empresa. Participou ativamente junto ao departamento de 
Marketing na divulgação e implantação do método em Escolas e Empresas da Área. 

                 
• ( Janeiro de 1976 a Dezembro de 1977 ) Professor, Diretor de Filial e Coordenador de 

Marketing ( Área Centro ), São Paulo. 
. 
• Deu aulas para níveis Iniciantes e intermediários. 
• Administrou a filial (Higienópolis), sendo responsável  pelo quadro de funcionários,  

professores, caixa, compras, treinamento de secretárias e supervisão de aulas.  
• Incrementou inovações administrativas. 
• Promoveu seminários de treinamento e retreinamento nas escolas usuárias do método 

naquela área. 
 
     • ( Março a Dezembro de 1975 ) Relações Públicas – toda a Grande São Paulo 

   Visitou escolas, deu demonstrações do método e implantou-o em várias escolas e 
empresas da área. Fez pesquisas e desenvolveu um novo esquema de visitas a escolas e 
ex-alunos, triplicando o número de alunos no final do 2º período daquele ano. 

 
 
• BANCO ECONÔMICO – BEI - Salvador  - Auxiliar de Escritório  ( 22 de Maio a  28 

de Junho de 1974 ). 
     

  •  CICLO-CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS  Promotor de Vendas e   
Autorizador de Crédito   (  02 Janeiro de 1973 a 23 de Fevereiro de 1974 ) 

       Autorizava crédito e promovia vendas. Responsável pelo borderaux diário. Teve diversas          
promoções naquele período pela sua performance e conduta exemplar. 

                                       

 

III - ESPORTE 
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• Gosta muito de esportes em geral.  
• Participou de alguns torneios com sucesso em diversas modalidades.  
 
 
• Foi indicado em 1977 como melhor instrutor FAIXA PRETA ( 2º Dan ) de Taekwon-Do 

do Estado de  São Paulo por diversos Mestres, inclusive o Grão-Mestre Sang Min-Cho, 
Presidente da Federação de Taekwon-Do 

     • Deu várias demonstrações em público daquela modalidade em São Paulo. 

 

 IV - VIAGENS 
 
 
     •   Viajou durante 15 dias através de toda a Escócia. Visitou cidades da França,  Espanha, 

uma grande parte da Inglaterra e também de Portugal no período que residiu na Europa. 

 
 
 
 
 
Itabuna,  14 de agosto de 2010. 

 
 
 
 

Carlos Wilson Marques 
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