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Objetivo  
Atuar na área Administrativa.  

 
Resumo Profissional  
 
Tenho habilidades de aceitar responsabilidades, definindo os cumprimentos de prazos, e isso me permitiu assumir a 
coordenação da última empresa, na área de Assistência Técnica, locação, contratos de manutenção, orçamentos, área 
fiscal, compras, estoque e arquivos.  
Tenho conhecimentos em Excel, Word, Outlook, e-mails e Internet.  
 
Experiências  

 

ENETEL COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICO E MANUT. DE SISTEMA DE ENERGIA LTDA.  
ENERLINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA  
Empresa no ramo de sistema de energia  
Cargo: Assistente Administrativo /Responsável pela Assistência Técnica – 08/2013 – 05/2022 

• Emissão de notas NFE e NFS.  

• Cálculos de Impostos  

• Faturamento.  

• Contas a pagar.  

• Compras.   

• Controle de cobrança.  

• Controle de Estoque. 

• Conciliação de Bancos (taxas e outros).  

• Conhecimento em sistema ALTERDATA e SYSCON 

• Conhecimentos na área de RH. 
• Confecção de proposta de orçamentos para manutenções preventiva e corretivas. 

 
AM DECORAÇÕES - 06/2005 a 07/2013  
Empresa no ramo de móveis planejados  
Cargo: Assistente Administrativo  

• Contábil – Emissão e recebimento de Notas Fiscais, DAES, DARFS, notas fiscais.  
• Controle de crédito e folha de pagamento.  
• Organização de arquivos, atendimento e assistência aos clientes, agendamento de visitas, recebimento e envio de 
mercadorias, controle de estoque, inventário.  
• Contas à pagar e receber, negociações bancárias 
 
LUPA S/A - 07/1997 a 02/2003  
Empresa no ramo de Industria têxtil  
Cargo: Promotora  

• Elaboração de relatórios mensais referente ao volume de vendas dos produtos. Controle de estoque, acompanhamento e 
fiscalização de qualidade dos produtos. Exposições de produtos e  
pesquisas de preços e estoque.  
 
Formação  
•  Técnica em Administração  
Capacitações e Certificações  

•  Administração Comercial – SEBRAE  

•  Técnicas Comerciais e Financeiras – SEBRAE 

• Assistente Administrativo-Prime Cursos 

•  Informática-BYTE  
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