
SOBRE MIM 

OBJETIVO 

PERFIL PROFISSIONAL  

DERBERTH RODRIGUES DE SOUZA GONÇALVES 

B R A S IL E IR O , 3 7 A N O S , C A S A D O . 
 
 
 

 

  
Cidade: Areal-Águas Claras, Brasília - DF. 

 
Telefones: (61) 9 9558-1932 ou (61) 3973-2763 

E-mail: derberth2006@yahoo.com.br 
 

CNH: A/D 
 
 

Sou um profissional flexível, educado, proativo, 
tenho iniciativa e habilidade em resolver conflitos, 
tento ser eficiente e eficaz em tudo que faço. A 
minha principal qualidade é a facilidade em 
aprender. 

 
 

Emprego que me proporcione condições de 
crescimento profissional e intelectual. Possuo 
habilidade de comunicação, responsabilidade, 
bom relacionamento com o público, organização, 
determinação, dinamismo, obstinação e desejo 
de projeção profissional, podendo transformar 
desafios em oportunidades. 

 
 

Comprometimento total com o trabalho 
Facilidade de relacionamento interpessoal 
Ética profissional 
Vontade de aprender 
Determinação e resiliência. 
Disponibilidade de horário 

Ensino Médio completo 
Ensino Superior: Gestão em Segurança Pública 

 

 
Informática Básica 
Vigilante  
Escolta Armada 
Bombeiro Civil  
Op. de Telemarketing 
 
 Instrutor de Transito: 180hs Direção defensiva, Primeiros 
Socorros, Legislação de transito, psicologia aplicada à 
segurança no transito e demais disciplinas. 

 

 
Empresa: Autoescola Educar 
Cargo: Instrutor 
Período: 01/08/2016 a 31/08/2017 
Atividades: Instruir os alunos acerca dos conhecimentos 
teóricos/práticos e das habilidades necessárias à obtenção, 

alteração, renovação da permissão para dirigir. 
 

Empresa: Dipoletti Transportes e Logística LTDA 
Cargo: Aux. Administrativo 
Período: 01/07/2013 à 28/05/2014 
Atividades: Responsável por receber e remessar 
correspondências e documentos, controlar as contas a pagar e 
receber, controlar os recebimentos da empresa, emitir notas 
fiscais, preparar e encaminhar documentos, tirar cópias, 

coordenar trabalho de logística da empresa e dentre outros. 

 
Empresa: Ph comércio de celulares Ltda-ME. (Vivo) 

Cargo: Contador-Conferente 
Período: 09/06/2011 à 13/02/2012 
Atividades: Responsável Pela conferência, contagem e 
organização de aparelhos celulares e afins nas lojas, conferência 
de estoque das lojas, e controle através de relatórios. 

 
 

ENDEREÇO E CONTATO  GRAU DE FORMAÇÃO 

CURSOS E TREINAMENTOS 

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO 


