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01 - OBJETIVO

Acredito que a vaga de Estoquista é ideal para ampliar meus conhecimentos 
profissionais e criar um ambiente de alta produtividade e resultados efetivos.

02 - FORMAÇÃO

2º Grau Completo

Ces. J. Brandão Monteiro – Mat.1493 - conclusão: 12/2002 

03 - EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

 Pronto Express Logíst. – 17/01/2005 a 17/01/2006
Cargo: Estoquista 
Principais atividades: Estoque de mercadoria, conferência e despacho de 
mercadoria, devolução de mercadoria, controle de estoque através do sistema
SAP e WMS

 Drogarias Pacheco S/A – 02/06/2008 a 11/08/2010
Cargo: Inventariante 
Principais atividades: Coleto todos os códigos de barras, através de 
coletores, incluindo qualquer tipo de produtos que a farmácia possa ter, 
deixando as mercadorias arrumadas e em perfeito estado para o cliente. 

 H Stern Com. e Industria S/A – 04/05/1992 a 02/03/2004
Cargo: Estoquista  
Principais atividades: Ajudar na expedição de materiais e mercadorias

 Lançamento de itens no sistema, Recebimento e conferência de 
mercadorias, inventariar e controlar o estoque, embalar e etiquetar produtos
para envio, receber mercadorias junto aos fornecedores, emissão de notas 
fiscais e solicitação de fornecimentos, despacho de mercadorias internas e 
para todas as filiais na rede H Stern, recebimentos e emissão de malotes, 
devolução de mercadorias.

04 - APERFEIÇOAMENTO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 Curso básico de montagem de micro – Life chip informática, 20 horas 

 Curso técnico de montagem e manutenção de micros e periféricos, 
formatação, partição NFTS e FAT 32 – Senac, 1 ano e 6 meses.

 Sistemas Op. Windows – Pacote Office – Internet.  – C.E.T.E.R.J 

 controle de qualidade com certificado – H Stern, 

05 – PERFIL PROFISSIONAL

 Estoquista com grande força de vontade, curso técnico pelo SENAI e mais de
10 anos de experiência, desejo utilizar minhas habilidades de organização,

foco e atenção aos detalhes numa nova oportunidade.


