
Roberta Macedo Ribeiro

Brasileira, divorciada
Endereço: Santa Rosa / Niterói 
Telefone: (21) 99584-8131
E-mail: roberta.betinha1907@gmail.com
Data de nascimento: 09/02/1982 – 40 anos.
 

Objetivo:
Recolocação no mercado de trabalho. Atuação na área de administração e 
atendimento ao público.

Formação:
Ensino Médio completo - concluído em 2004
Colégio e Curso Ícaro

Experiencias profissionais:

Neopelle do Brasil– Rio de Janeiro / RJ
Cargo: Recepcionista/Secretária – 26/01/2018 à 31/08/2018
Descrição: Atendimento ao público, telefônico e marcação de agenda, 
auxiliando em procedimentos e efetuando notas fiscais. Além de ser responsável
por compras, controle de estoque, fluxo de caixa e rotinas administrativas. 

Master Serviços – Rio de Janeiro/RJ
Cargo: Digitadora - 21/8/2017 a 29/9/2017 (Temporário)
Descrição: Conferência e lançamentos de notas fiscais no sistema.

Fision saúde – Araruama/RJ
Cargo: Recepcionista/secretária - 23/11/2016 a 23/02/2017
Atendimento telefônico e ao público com esclarecimentos das aulas de pilates,
rpg, fisioterapia, e parte estética, organizando toda logística de marcação e
compra de material e caixa.



Secretaria de saúde de Araruama/RJ
Cargo: Atendente de farmácia - 21/09/2016 a 21/11/2016
Atendimento ao público na entrega de medicamentos, realizando Conferência e
contagem de estoque e sendo responsável pela organização e logística de cada
produto.

Seguradora Líder – Rio de Janeiro/RJ
Cargos: recepcionista, call center, auxiliar administrativo - 07/07/1999 a 
3/09/2014
Recepcionista por um ano com atendimento ao público, atendimento de 
telefone, controle de pessoas para atendimento. Call Center dando 
esclarecimentos sobre DPVAT através de 0800, cadastro e análise de processos 
de vítimas de acidentes de trânsito.

Aperfeiçoamento e atividades complementares:

▪ Microsoft Word 2016 - Básico - Fundação Bradesco - concluído em 
Dez/2020;

▪ Excel 2010 Básico – NSI TRAINING / RJ – concluído em Out/2012;

▪ Certificação técnica para atuar no Mercado de seguros, na área de Regulação e
Liquidação de Sinistros – FENASEG / RJ concluído em Nov/2012;

▪ Seminário de eficácia e comunicação – Treinamento corporativo – Seguradora
Líder/RJ concluído em Out/2011;

▪ Treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro – Seguradora Líder/RJ -
concluído em Fev/2009;

▪ Certificação Técnica – Curso de Regulação e Liquidação de sinistros – 
Fundação
Escola Nacional de Seguros (Funenseg) / RJ – concluído em Fev/2006;

▪ Palestra: Segurança da Informação e plano de continuidade de negócios –
FUNENSEG/RJ – 2012
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