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OBJETIVO 
 

Professora de Sociologia. 

 

QUALIFICAÇÕES 

 

Experiência como auxiliar administrativo no setor contábil, departamento pessoal, escolar, 

hoteleiro e de administração de condomínios; recepção em clínicas particulares e hotelaria; 

inspeção e monitoria de alunos. 

Disponibilidade de horário. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 Pós-graduação – Especialização em Filosofia no Ensino Médio – Universidade de 

Brasília – Início: 09/2017 – Conclusão: 12/2018. 

 Licenciatura em História – Universidade Metropolitana de Santos – Conclusão: 

08/2018. 

 Licenciatura plena em Ciências Sociais – Universidade Metropolitana de Santos – 

Concluído em julho/2017. 

 Bacharelado em administração com habilitação em comércio exterior - Universidade 

de Ribeirão Preto – Concluído em 2011. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Secretaria da Educação de São Paulo – 2008/2017. 

Agente de organização escolar – Titular de cargo efetivo 

Experiência em secretaria da escola; rotinas administrativas, atendimento à comunidade 

escolar, digitação de informações, efetuar registros e manter atualizados arquivos cadastrais, 

monitoramento de alunos de ensino fundamental e médio. 

 

Flat Veleiros da Ilha Residence – 2005. 
Recepcionista 

Recepção, check-in, check-out, reservas, rotinas administrativas, assistência à gerência, 

organização de arquivos, digitação, elaboração de planilhas, telemarketing ativo (divulgação 

do flat para agências de viagens, empresas, etc., com objetivo de captação de possíveis 

clientes). 

 

Contabilidade José Roberto Pimentel – 1995. 
Assistente administrativo 

Escrita fiscal, departamento pessoal, rotinas administrativas de contabilidade e advocacia. 

 

 



Clínica Radiológica Dr. Olavo Magalhães Noronha S/C Ltda. – 1988/1991. 
Recepcionista 

Recepção de pacientes, digitação de laudos médicos e demais rotinas de consultório. 

 

Vieira Consultoria de Imóveis S/C Ltda. – 1987/1988. 

Auxiliar administrativo 

Rotinas de administração de condomínios. 

 

Portal Serviços Contábeis Ltda. – 1986/1987. 

Assistente administrativo 

Escrita fiscal e demais rotinas contábeis e de departamento pessoal. 

 

CURSOS 

 

 Espanhol – Pronatec – 160 hs (Cursando) 

 Inglês – Intermediário – Escola de Idiomas Lingo Center – 2006. 

 Informática – Pacote Office – Intermediário - 2011. 

 Recursos Humanos – Nível Atualização – Carga horária: 15 horas – Conclusão: 

13/07/2011 - Fundação Getúlio Vargas. 

 Análise e Planejamento Financeiro – Sebrae – 2005. 

 Aprender a empreender – Técnicas de empreendimento – Sebrae – 2005. 

 Como vender mais e melhor – Sebrae – 2005. 

 Operadora de telemarketing (Excelência no atendimento, técnicas de telemarketing 

ativo, receptivo e híbrido, técnicas de representação comercial, vendas, ética e postura 

profissional) – Microlins – 2005. 

 Telefonista e Recepcionista (Ética e postura profissional, etiqueta, técnicas 

burocráticas de recepção) – Microlins – 2005. 

 Jornalismo profissionalizante – Processo básico da comunicação, noções de jornalismo 

impresso, fotojornalismo, radiojornalismo, telejornalismo, comunicação voltada à 

hotelaria e turismo e jornalismo eletrônico – Inesp – Colégio Universitas – 2003. 

 

 


