
YAN ALMEIDA DA SILVA 

Rua Rodana N° 45 Casa 01/Cacuia - Ilha do Governador 
Telefone: (21) 96782-2834 (21) 96526-9463 (21) 97707-0318 
Email: yan.silvinho679@gmail.com  / Estado Civil: Solteiro 
Data de nascimento: 06/12/2001   Naturalidade: Rio de Janeiro 

Perfil Profissional 

Habilidade interpessoal, proatividade, liderança, resiliência e aptidão para trabalhar em equipe.  

Objetivos 

Procuro uma vaga para Jovem Aprendiz, onde eu possa adquirir e desenvolver meus 

conhecimentos e colaborar com os processos organizacionais nesse primeiro emprego formal.  

 

Formação 

 Ensino Médio completo – Colégio Tauá 

 Técnico em Tecnologia da Informação 

Experiência Profissional como AUTÔNOMO: 

Local: Eduardo Instalações 

Período: 02/2022 até o presente momento 

Atividades de Informática: Montagem/desmontagem, inclusão de SSD, formatação, assistência 

técnica e atividades paralelas em Notebooks e Desktops, troca de tela de celulares, manutenção 

em Televisões, dentre outras atividades. 

 

Local: CONFEITARIA CONDESSA LTDA 

Período: 09/2019 a 07/2020 

Atividades Administrativas: Atendimento ao público (Físico e Jurídico), acompanhamento e 

controle de vendas, compra de matéria prima com fornecedores diversos, dentre outras 

atribuições.   

Atividades Operacionais: Organização de produtos do estoque, garantia da limpeza e 

conservação do estabelecimento, apoio em confecções diversas, acompanhamento de 

vencimentos de produtos bem como demais atribuições operacionais. 

 

Local: BISCUIT DOCE E SALGADOS LTDA 

Período: 08/2020 a 01/2022 

Atividades Administrativas: Atuação financeira em emissão de notas e processamento de 

pagamentos à fornecedores, controle de planilhas diversas, gerenciamento do fluxo de caixa, 

escala de trabalho, acompanhamento dos processos praticados desde a matéria prima até a 

entrega ao consumidor final, visando a gestão de qualidade, entre outras atividades.    

 

CURSOS 
 
CEBRAC – CURSOS PROFISSIONALIZANTES 
Curso técnico em Tecnologia da Informação 
Carga Horária:  
 



CURSO DE IDIOMAS – YES! IDIOMAS 
Curso de Inglês 
Carga horária: 264h - INTERMEDIÁRIO 
Curso de Língua Espanhola 
Carga Horária: 200h – INTERMEDIÁRIO 
 
Instituto de Vencedores – Igreja Sara Nossa Terra  

Carga Horária: 64h 

Curso de capacitação profissionalizante com módulos sobre liderança, gestão de pessoas, 

controle emocional, sabedoria, busca constante de conhecimentos gerais, dentre outros 

módulos indispensáveis à vida profissional e pessoal.  

 
 


